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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring berkembangnya zaman, pemahaman masyarakat tentang ekonomi 

juga harus ikut berkembang. Namun pemahaman masyarakat terhadap ekonomi 

saat ini masih sangat terbatas. Masyarakat menjalankan usahanya dengan 

kemampuan pengelolaan keuangan yang masih terbilang terbatas dan apa adanya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investasi sektor pasar modal 

semakin diminati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dimana hal tersebut 

dilihat makin tingginya pertumbuhan investor di provinsi yang berbatasan dengan 

empat negara tetangga itu. Pasar modal tumbuh 58,86% dan masyarakat Kepri 

yang berminat transaksi di pasar modal, terutama di saham sangat tinggi. Dari 

seluruh investor pasar modal di Kepri itu, sebanyak 74,28% di antaranya berada di 

Kota Batam, dan hanya 25,72% berada di kabupaten kota lain di Kepri (Ahmad 

Nabhani, 2018). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang hal yang dapat 

mempengaruhi investment behavior. 

Pengertian investasi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang diinginkan atau bermanfaat di hari yang akan datang. 

Sebelum masyarakat menjalankan usaha, ada baiknya mencari informasi produk 

apa yang baik untuk diinvestasikan. Produk investasi bisa berupa deposito, 

obligasi, saham, properti dan produk investasi lainnya. Setiap produk investasi 

tersebut memiliki resiko dan jangka investasi yang berbeda. 

Ketika investor ingin berinvestasi sebaiknya disesuaikan dengan dana 

yang dimiliki. Jika dana yang dimiliki kecil, sebaiknya membeli deposito. Jika 
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dana yang dimiliki banyak, sebaiknya diinvestasikan pada properti. Apabila 

investor ingin memenuhi kebutuhan masa depan, maka sebaiknya dapat 

melakukan investasi jangka panjang karena keuntungan yang didapat konsisten 

dan resikonya lebih rendah. Sedangkan ketika investor membutuhkan dana cepat 

alangkah baiknya melakukan investasi jangka pendek karena keuntungan yang di 

dapat lebih cepat tetapi resikonya lebih besar.  

Dalam berinvestasi, faktor yang mempengaruhi jenis investasi seseorang 

adalah perilaku. Perilaku maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang 

mempengaruhi proses investasi. Perilaku dapat mempengaruhi bagaimana 

seseorang memanfaatkan informasi dalam mengambil keputusan. Jika perilaku 

dalam membuat keputusan investasi salah maka akan berakibat buruk pada 

keuangan kita. 

Unsur yang diharapkan dapat menjadi keuntungan dalam berinvestasi 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Faktor objektif berupa 

kecanggihan teknologi, harga dalam produksi, dan permintaan akan produk pada 

saat yang akan datang, sedangkan faktor subjektif adalah pengalaman yang telah 

dirasakan oleh investor yang berupa pengalaman baik ataupun buruk. 

Ketidakjelasan dalam investasi menciptakan aturan yang disebut rule of 

thumb, artinya aturan main yang mengandalkan pengalaman dan instuisi. Aturan 

tersebut sering digunakan sebagai pedoman, karena banyak yang telah 

menyamakan hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang tidak akan 

jauh berbeda dengan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Akibat hal tersebut, 

investor tidak akan selalu menggunakan aturan tersebut dalam berinvestasi, maka 

hal-hal subjektif dan objektif tidak selalu akan dipakai oleh investor.   
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Setiap investor seringkali memiliki tujuan yang tidak dirancang dengan 

baik. Ketika tujuan tidak dijelaskan secara jelas, investor dapat mengambil 

keputusan yang memberikan pengembalian yang tidak optimal. Oleh karena itu 

sebaiknya kita memperjelas tujuan investasi untuk memperoleh pemahaman yang 

jelas tentang apa yang akan dicapai portofolio tersebut. Tujuan investasi dari 

seorang investor mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh investor dengan 

investasinya. Dengan demikian, seorang investor dapat berinvestasi untuk 

keamanan keuangan masa depan atau menabung untuk pendidikan anak-anak. 

Investor mungkin juga ingin memaksimalkan pendapatan saat ini. Selain itu 

resiko investasi juga menjadi pertimbangan para investor melakukan invesasi 

karena tujuan investasi investor berkaitan erat dengan toleransi risiko mereka. 

Kapan seorang investor menentukan tujuannya investasi, itu membantu untuk 

menentukan jenis investasi yang akan dipilih mencapai tujuan.  

Berdasarkan teori portofolio, para investor melakukan diversifikasi atau 

membentuk portofolio karena ingin mengurangi resiko. Namun ada juga resiko 

yang sifatnya sistematis dimana resiko ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian yaitu pada saat perekonomian membaik akan membawa dampak 

positif bagi perusahaan, dan sebaliknya apabila perekonomian memburuk akan 

berdampak negatif bagi perusahaan. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi 

jenis-jenis industri tertentu dan hal ini merupakan resiko sistematis, sehingga 

intensitas dampak perekonomian akan terasa pada perusahaan yang sensitif 

terhadap keadaan perekonomian. Hasil penelitian oleh Suriya et al., (2013) 

menunjukkan bahwa seorang investor lebih memperhatikan komposisi portofolio 

karena dapat mempengaruhi pendapatan dalam jangka panjang, hasil atau laba 
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yang diperoleh dari portofolio sebelumnya, nasihat atau berita yang dimuat di 

media cetak yang berhubungan dengan investasi, dan yang paling penting adalah 

mempertimbangkan keadaan makro ekonomi dan variabel yang digunakan dalam 

memperkirakan aliran dana di masa yang akan datang. Suatu investasi dapat 

dikatakan menguntungkan jika investasi tersebut dapat menjadikan investor lebih 

kaya atau tingkat kemakmuran investor menjadi lebih baik setelah melakukan 

investasi.  

Faktor lain yang dirasakan dapat mempengaruhi perilaku investasi 

seseorang adalah asset familiarity. Tingkat keakraban atau seberapa jauh 

seseorang mengetahui dan mengenali suatu investasi Menurut temuan Shen et al., 

(2014) individu cenderung mengembangkan minat yang kuat pada investasi 

tertentu hanya karena mereka tahu dan mengenali jenis investasi tersebut. Hal ini 

membuat seseorang merasa seolah-olah mereka memiliki lebih banyak 

pengetahuan atau pengalaman tentang produk investasi semacam itu sehingga 

mereka mendapatkan rasa nyaman dan aman ketika memilih untuk 

menginvestasikan pada investasi tersebut. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan faktor yang 

mempengaruhi perilaku investasi adalah tingkat resiko (risk profile), asset 

familiarity, target berinvestasi (investment objectives), kehatian-hatian 

berinvestasi (investment awareness), dan kinerja investasi (portfolio 

management). Maka penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investasi Masyarakat Kota 

Batam dalam Memilih Jenis–Jenis Produk Investasi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan uraian 

permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah risk profile berpengaruh terhadap perilaku investasi masyarakat 

Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk investasi? 

2. Apakah asset familiarity berpengaruh terhadap perilaku investasi 

masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk investasi? 

3. Apakah invesment objective berpengaruh terhadap perilaku investasi 

masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk investasi? 

4. Apakah investment awareness berpengaruh terhadap perilaku investasi 

masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk investasi? 

5. Apakah portfolio management berpengaruh terhadap perilaku investasi 

masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk investasi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan perumusan masalah yang dibahas sebelumnya, sehingga tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah risk profile berpengaruh terhadap perilaku 

investasi masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis produk 

investasi. 

2. Untuk menganalisis apakah asset familiarity berpengaruh terhadap 

perilaku investasi masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis 

produk investasi. 
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3. Untuk menganalisis apakah invesment objective berpengaruh terhadap 

perilaku investasi masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis 

produk investasi. 

4. Untuk menganalisis apakah invesment awareness berpengaruh terhadap 

perilaku investasi masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis 

produk investasi. 

5. Untuk menganalisis apakah portfolio management berpengaruh terhadap 

perilaku investasi masyarakat Kota Batam dalam memilih jenis-jenis 

produk investasi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa kalangan, 

yaitu: 

1. Bagi penulis 

Sebagai referensi untuk investor atas perkembangan dunia investasi di 

masyarakat Kota Batam, sehingga mendapatkan ilmu baik secara teori 

maupun fakta-fakta yang ada. 

2. Bagi masyarakat 

Untuk menjadi suatu pemahaman atau tambahan ilmu bahwa perilaku 

dapat mempengaruhi proses pemilihan jenis investasi yang akan dibeli. 

3. Bagi akademis 

Untuk bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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1.5   Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara rapi dan sistematis yang bertujuan 

memudahkan pembaca mengerti isi yang terdapat di dalamnya. Adapun 

sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I:   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini adalah latar belakang berupa masalah, manfaat dari 

penelitian serta pembahasan secara sistematika. 

BAB II:  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

dimana berisi hubungan antar variabel. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini adalah rancangan penelitian, penetapan sampel 

penelitian, data yang akan digunakan, variabel yang akan digunakan, 

beserta metode penelitian yang akan ditetapkan di penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini adalah hasil dari pengujian data, beserta pembahasan 

hasil pengujian data dengan hipotesis dan akan dibandingkan dengan 

hasil peneliti terdahulu. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bagian ini adalah kesimpulan dari hasil pengujian, pembahasan 

kekurangannya, dan pendapat atau masukan untuk penelitian selanjutnya. 
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