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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Dickason dan Ferreira (2018) melakukan penelitian tentang membangun 

hubungan antara toleransi resiko, personality investor, dan sikap keuangan di 

Afrika Selatan. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendapatkan pengaruh 

psychological biases terhadap keputusan investasi. Psychological biases dalam 

pembahasan ini berhubungan dengan tingkat toleransi resiko dan personal 

investor. Pengumpulan data dengan cara menggunakan kuesioner yang disebar. 

Sampel penelitian adalah klien dari perusahaan investasi dan jumlahnya sebanyak 

1171 investor. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu risk 

profile, investor personality dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh risk profile dan investor personality terhadap investment 

behavior, Sumber: Dickason dan Ferreira (2018) 

Dervishaj (2018) melakukan penelitian tentang memahami atau 

mempelajari dan menjelaskan keputusan dari investor dan perilaku investor akibat 

pengaruh psychological biases. Dalam penelitian tersebut, para investor yang ada 

di negara Albania dijadikan sebagai sampel penelitian. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah pola pikir investor akan mempengaruhi kepustusan investasi, dan 

pengaruh tersebut disebut psychological biases. Metode pengumpulan dalam 

penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Variabel independen yang 
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dipakai dalam penelitian ini yaitu availability, anchoring, overconfidence, 

optimisim (pessimism), loss aversion, representativeness, mental accounting, 

endownment effect, herding, asset familiarity dan investment behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pengaruh availability, anchoring, overconfidence, optimisim 

(pessimism), loss aversion, representativeness, mental accounting, endownment 

effect, herding, dan asset familiarity terhadap investment behavior, Sumber: 

Dervishaj (2018)
 

Lippi et al., (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

perilaku investor dalam memilih jenis investasi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel pada penelitian tersebut 

sebanyak 1000 orang. Sampel pada penelitian tersebut adalah kalangan financial 

advisor dan ahli dari perusahaan investasi. Variabel independen yang terdapat 

didalam penelitian tersebut yaitu risk profile dan investment behavior sebagai 

variabel dependen. 
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Gambar 2.3 Pengaruh risk profile terhadap investment behaviou, Sumber: Lippi et 

al., (2018) 

Seetharaman et al., (2017) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi pilihan investasi oleh investor di Singapore. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah mendapatkan wawasan dan informasi dari faktor yang pengaruhi 

rencana investasi para investor dalam membuat keputusan portfolio dan peforma 

dari investasi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. 

Objek penelitian adalah kalangan investor di Singapura dengan jumlah sampel 

sebanyak 250 dimana hanya 206 sampel yang bisa digunakan untuk analisis data. 

Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu investment 

objective, risk profile, asset familiarity, dan investment behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

  

Gambar 2.4 Pengaruh investment objective, risk profile, dan asset familiarity  

terhadap investment behavior, Sumber: Seetharaman et al., (2017) 

Sarkar dan Sahu (2017) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi kebiasaan investor di pasar modal. Tujuan dari penelitian adalah 

menganalisis faktor yang mempengaruhi investasi investor di pasar modal. 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ke 500 sampel. Sampel di 
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penelitian tersebut adalah investor yang terdapat di Kota Bengal. Variabel 

independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu demographic factor, 

risk attitude, dan investment behaviour sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.5 Pengaruh demographic factor dan risk attitude terhadap investment 

behavior, Sumber: Sarkar dan Sahu (2017) 

Fedenia et al., (2017) melakukan penelitian tentang efek keakraban 

investor dengan pasar luar terhadap institusi investasi. Dengan menggunakan data 

yang terdapat di penelitian sebelumnya dan masih tersimpan di institutional 

FACTSET. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu 

asset familiarity, learning capacity, dan investment behaviour sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengaruh asset familiarity dan learning capacity terhadap investment 

behavior, Sumber: Fedenia et al., (2017) 

 Kumar dan Mankani (2017) melakukan penelitian tentang pekerja wanita 

dengan tingkat kewaspadaan investasi di Kota Mumbai. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mempelajari perbedaan investasi yang diambil dan tingkat kehati-

hatian dari investor wanita yang berpendidikan di Kota Mumbai. Jumlah sampel 

sebanyak 500 sampel. Sampel pada penelitian ini adalah kalangan investor wanita 
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yang berpendidikan di Kota Mumbai. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan 2 metode, yang pertama melalui penyebaran kuesioner ke 

sampel dan yang kedua melalui jurnal atau artikel-artikel yang terdapat di publik 

local. Variabel independen yang terdapat didalam penelitian tersebut yaitu 

investment awareness dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.7 Pengaruh investment awareness terhadap investment behavior, 

Sumber: Kumar dan Mankani (2017) 

De Vries et al., (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh famility biases dalam pemilihan produk investasi. Metode 

pengumpulan data melalui kuesioner dengan 500 responden. Variabel independen 

yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu asset familiarity dan investment 

behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.8 Pengaruh asset familiarity terhadap investment behavior, Sumber: De 

Vries et al., (2017) 

Rosemary et al., (2017) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis 

tujuan dari investasi dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan investor 

di Nigeria. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ke sampel 

dengan jumlah sampel pada penelitian sebanyal 130 sampel. Sampel pada 
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penelitian adalah investor yang terdapat di Kota Lagos, Abuja, dan Jos. Variabel 

independen yang terdapat didalam penelitian tersebut yaitu investment objective, 

portfolio holdings, patronage of primary and secondary markets, information 

source, dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pengaruh investment objective, portfolio holdings, patronage of 

primary and secondary markets, dan information source terhadap investment 

behavior, Sumber: Rosemary et al., (2017) 

Aren dan Zengin (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi preferensi investasi 

dari tiap investor. Penelitian ini diteliti menggunakan metode online survey 

dengan sampel sebanyak 94 responden yang dipilih di Kota Istanbul, Turki. 

Variebel independen pada penelitian ini adalah personality, risk profile, financial 

literacy dan investment behaviour sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa financial literacy dan investment preference memiliki 

pengaruh yg signifikan terhadap keputusan investasi di pasar modal, sedangkan 

personality trait tidak berpengaruh secara signifikan terhadap investment behavior 
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Gambar 2.10 Pengaruh personality, risk profile, dan financial literacy terhadap 

investment behavior, Sumber: Aren dan Zengin (2016) 

Charles dan Kasilingam (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh income investor terhadap keputusan investasi. 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar 

sebanyak 780 dan yang dikembalikan sebanyak 742. Sampel di penelitian tersebut 

adalah investor yang terdapat di 32 distrik Tamilnadu. Variabel independen yang 

terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu investment awareness, portfolio 

management, dan investment behaviour sebagai variabel independen. 

 

 

 

Gambar 2.11 Pengaruh investment awareness dan portfolio management terhadap 

investment behavior, Sumber: Charles dan Kasilingam (2016) 

Kauhisk (2016) melakukan penelitian tentang determinasi kebiasaan 

investor terhadap reksadana. Penelitian tersebut dilakukan di India dengan 

menggunakan investor lokal sebagai sampel dan penggumpulan data melalui 

penyebaran kuesioner. Variabel independen yang terdapat didalam penelitian 

tersebut yaitu attitude, socio economic conditions, awareness level, risk, dan 

investment behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.12 Pengaruh attitude, socio economic conditions, awareness level, dan 

risk terhadap investment behavior, Sumber: Kauhisk (2016) 

 Riff dan Yagil (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh asset 

familiarity, asset fluency, risk profile terhadap investment behaviour dimana 

warga lokal dijadikan sebagai sampel penelitian dan metode pengumpulan data 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner. Variabel independen 

yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu asset familiarity, asset fluency, 

risk profile, dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.13 Pengaruh asset familiarity, asset fluency, dan risk profile terhadap 

investment behavior,  Sumber: Riff dan Yagil (2016) 

Hunt (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh pengendalian diri terhadap perencanaan investasi dan pengaruh 

perencanaan keuangan investor dan toleransi resiko terhadap perencanaan 

investasi. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu 

self-control, optimism, financial literacy, risk profile, dan investment behavior 

sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.14 Pengaruh self-control, optimism, financial literacy, dan risk profile 

terhadap investment behavior, Sumber: Hunt (2016) 

Kaur dan Kaushik (2016) melakukan dengan tujuan untuk menjelaskan 

bahwa perilaku investasi bisa dipengaruhi kehati-hatian dan kondisi ekonomi dari 

investor. Penelitian dilakukan di Kota Delhi dan metode pengumpulan data 

melalui kuesioner yang disebar ke 500 responden. Dari 500 responden, yang dapat 

dipakai untuk penelitian selanjutnya sebanyak 450 responden. Variabel 

independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu investment 

awareness, investor attitude, socioeconomic conditions dan investment behavior 

sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.15 Pengaruh investment awareness, investor attitude, dan 

socioeconomic conditions terhadap investment behavior, Sumber: Kaur dan 

Kaushik (2016) 

Pak dan Mahmood (2015) melakukan penelitian tentang dampak dari 

personal akan toleransi resiko dan keputusan investasi. Tujuan dari penelitian 

adalah perilaku investor berhubungan dengan tingkat toleransi resiko, dimana 

akan berpengaruh kepada keuptusan investasi investor. Metode penelitian melalui 
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metode kualitatif yaitu dengan pengukuran tingkat toleransi resiko. Variabel 

independen yang terdapat didalam penelitian tersebut yaitu personal 

characteristics, risk profile, dan investment behaviour sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.16 Pengaruh personal characteristics dan risk profile terhadap 

investment behaviour, Sumber: Pak dan Mahmood (2015) 

Sharma (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan 

tujuan utama skema reksadana dari investor dan jenis reksadana yang paling 

diminati. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, jurnal buku 

dan Koran. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 lembar dan Objek 

dari penelitian adalah investor reksadana yang terdapat dikota Faridabab. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan skema reksadana bisa menghasilkan 

keuntungan, resiko rendah dan pajak investasi yang rendah. Variabel independen 

yang terdapat didalam penelitian tersebut yaitu investment objective dan 

investment behaviour sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.17 Pengaruh investment objective terhadap investment behavior, 

Sumber: Sharma (2015) 

Hoffmann et al., (2015) melakukan penelitian tentang bagaimana 

kebiasaan investor dalam persepsi resiko dan tindakannya dalam investasi. Tujuan 

investasinya adalah mengetahui bagaimana perilaku keuangan bisa menpengaruhi 
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persepsi investor. Metode pengumpulan data melalui survey online dengan sampel 

sebanyak 2000 responden dimana respondennya adalah broker yang di Belanda. 

Dari 2000 responden hanya sebanyak 1510 responden yang bisa dilanjutkan ke 

analisis selanjutnya. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian 

tersebut yaitu risk tolerance, risk perception, return expectation dan investment 

behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.18 Pengaruh risk tolerance, risk perception, dan return expectation 

terhadap investment behavior, Sumber: Hoffmann et al., (2015) 

Islamoglu et al., (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perilaku investor. Metode 

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan objek penelitian adalah 

karyawan bank. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 215 dan yang bisa 

dipakai untuk analisis sebanyak 211. Variabel independen yang terdapat di dalam 

penelitian tersebut yaitu level income, past investment experience, opinion, asset 

familiarity, dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Pengaruh level income, past investment experience, opinion, dan 

asset familiarity terhadap investment behavior, Sumber: Islamoglu et al., (2015) 
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Imthiyas et al., (2015) meneliti tentang bagaimana media seperti koran, 

majalah, jurnal, media elektronik, investor professional assosiasi dapat 

menimbulkan investment awareness masyarakat di Chennai, India dalam 

mempengaruhi investment behavior. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner adalah sebanyak 573.  Sampling method 

yang digunakan adalah convenience non probalistic sampling dimana para sampel 

dikategorikan berdasarkan income level dan beberapa faktor lainnya. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah investment awareness dan variabel 

dependennya adalah investment behavior. 

 

 

Gambar 2.20 Pengaruh investment awareness terhadap investment behavior, 

Sumber: Imthiyas et al., (2015) 

Bhushan (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara kehati-hatian investor terhadap pilihan investasi. Metode 

pengumpulan data pada penelitian melalui kuesioner dengan jumlah responden 

sebanyak 900 responden dan yang bisa dipakai untuk tahap selanjutnya sebanyak 

516. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu risk, 

investment preferences, awareness level, dan investment behavior sebagai variabel 

dependen. 
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Gambar 2.21 Pengaruh risk, investment preferences, dan awareness level terhadap 

investment behaviour, Sumber: Bhushan (2014) 

Bishnoi (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk analisis 

demografi investor di Delhi dan Farilabad terhadap jenis investasi mereka.  

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian 

menunjukan produk asuransi yang paling banyak peminat. Pada penelitian ini 

variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu investment 

objective, demographic variables, dan investment behaviour sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

Gambar 2.22 Pengaruh investment objective dan demographic variables terhadap 

investment behavior, Sumber: Bishnoi (2014) 

Hardik dan Rekesh (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi jenis produk yang menarik minat investasi investor dan 

yang menjadi pertimbangan investor dalam memilih produk investasi. 

Pengumpulan data melalui kuesioner, jurnal-jurnal, artikel yang terdapat di 

universitas, dan buku. Jumlah sampel dalam metode kuesioner sebanyak 60 

investor yang terdapat di India yang dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai 

sampel penelitian dengan tujuan mengetahui tingkat kewaspadaan investor 
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terhadap resiko investasi dan serta tujuan investasi mereka. Variabel independen 

yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu investment awareness, investor 

preference, dan investment behaviour sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.23 Pengaruh investment awareness dan investor preference terhadap 

investment behavior, Sumber: Hardik dan Rekesh (2014) 

Shreenivasan et al., (2014) melakukan penelitian tentang kebiasaan pribadi 

investor di kasus studi distrik Karur, Tamilnadu.  Tujuan dari penelitian adalah 

menjelaskan perilaku investor terhadap peforma investasi mereka. Metode 

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ke sampel dengan jumlah 

sampel sebanyak 150 orang. Variabel independen yang terdapat di dalam 

penelitian tersebut yaitu preferred investment avenues, risk profile, sources of 

information, dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.24 Pengaruh preferred investment avenues, risk profile, dan sources of 

information terhadap investment behavior, Sumber: Shreenivasan et al., (2014) 

Shen et al., (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan infromasi berlandaskan kekeluargaan yang ada di Kota Shenzen 

terhadap hasil dari investasi mereka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan wawancara dan survei langsung dengan para investor yang ada di Kota 

Shenzen dan menggunakan data yang ada di pusat penelitian Reset Financial 
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Research. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu 

asset familiarity, dan investment behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.25 Pengaruh asset familiarity terhadap investment behavior, Sumber: 

Shen et al., (2014) 

Jagongo dan Mutswenje (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal 

Nairobi. Metode pengumpulan data pada penelitian melalui kuesioner dengan 

jumlah responden sebanyak 50 investor yang terdapat di Nairobi. Variabel 

independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu accounting 

information, self image/firm image coincidence, advocate recommendation, 

investment objective, neutral information, dan investment behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Pengaruh accounting information, self image/firm image 

coincidence, advocate recommendation, investment objective, dan neutral 

information terhadap investment behavior, Sumber: Jagongo dan Mutswenje 

(2014) 
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Suriya et al., (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui kebiasaan sampel dalam menaikan suku bunga dan menurunkan 

resiko. Sampel pada penelitian tersebut adalah para pekerja dengan 100 orang 

yang dijadikan sampel. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian 

tersebut yaitu investment strategy, investment portfolio, risk profile, return, dan 

investment behavior sebagai variabe dependen. 

 

 

 

Gambar 2.27 Pengaruh investment strategy, investment portfolio, risk profile, dan 

return terhadap investment behavior, Sumber: Suriya et al., (2012) 

Dharmaja et al., (2012) melakukan penelitian tentang pembahasan 

kebiasaan investor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi perilaku investor. Metode pengumpulan data melalui kuesioner 

dimana 200 investor dari Geojit Bno yang ada di Kota Coimbatore yang dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian 

tersebut yaitu income, financial tolerance, emotical tolerance, risk, financial 

literacy, information, investment time horizon, dan investment behaviour sebagai 

variabel dependen. 
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Gambar 2.28 Pengaruh income, financial tolerance, emotical tolerance, risk, 

financial literacy, information, dan investment time horizon terhadap investment 

behaviour, Sumber: Dharmaja et al., (2012) 

Hon (2012) melakukan penelitian tentang kebiasaan dari sebagian kecil 

investor dalam derivaties market dan faktor analisisnya. Tujuan dari penelitian 

adalah menganalisis perilaku kelompok investor di Hongkong. Metode 

pengumpulan data melalui kueisoner yang disebar kepada 542 responden. Hasil 

dari penelitian menunjukan bahwa perilaku investor Hongkong berhubungan 

dengan kondisi ekonomi investor. Variabel independen yang terdapat di dalam 

penelitian tersebut yaitu demographic factor, investment experience, risk 

tolerance, investment portfolio, risk level, education, information, dan investment 

behaviour sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.29 Pengaruh demographic factor, investment experience, risk tolerance, 

investment portfolio, risk level, education, dan information terhadap investment 

behavior, Sumber: Hon (2012) 

 Chen et al., (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis tingkat toleransi resiko terhadap investor dalam membuat keputusan 

investasi. Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian tersebut yaitu 

asset familiarity, market environment, investment amount, expected return rate, 

risk profile, dan investment behaviour sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.30 Pengaruh asset familiarity, market environment, investment amount, 

expected return rate, dan risk profile terhadap investment behavior, Sumber: Chen 

et al., (2011) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Penelitian ini menyelidiki penyebab yang mempengaruhi dan menentukan 
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waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, baik investasi dalam 

properti, saham, emas, dan lain lain. Faktor-faktor yang dipengaruhi adalah 

perilaku investor.  

Perilaku investor menurut Seetharaman et al., (2017) dikelompokan 

menjadi 5 kelompok berdasarkan perilaku investor di dunia investasi, dimana 

sekarang dikenal dengan sebutan the five-way model, yaitu: 

1. Petualang (adventurers).  

Kelompok ini sebagian besar tidak peduli terhadap risk investasi yang 

akan diambilnya, bahkan lebih tertarik akan risk pada saat berinvestasi 

(risk takers). Biasanya kelompok ini tidak mendengarkan pendapat dari 

ahli keuangan atau ahli investasi. Kebiasaan ini diakibatkan oleh adanya 

perbedaan pendapat tentang resiko antara kelompok ini dan para ahli. 

2. Celebrities 

Kebiasaan pada kelompok ini selalu mau memperlihatkan sisi, 

menonjolkan, dan menyukai pusat perhatian. Kelompok ini tidak peduli 

akan untung rugi dari investasi, karena bagi kelompok tersebut investasi 

yang diambil akan dilihat atau didengar oleh investor lain dan kelompok 

ini bisa dikategorikan risk takers. 

3. Perilaku individualis 

Sifat dari kelompok ini terdiri dari orang yang akan berinvestasi 

bedasarkan pemikiran sendiri tanpa memperhatikan pendapat dari investor 

lainya, sehingga kelompok tersebut berlawanan dengan pihak lain yang 

mengikuti arus investasi. Biasanya kelompok tersebut akan menghindari 

investasi yang memiliki resiko besar. 
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4. Guardians 

Kelompok ini berisi orang yang sudah memiliki atau sudah pernah 

melakukan investasi dan investasi mereka telah menghasilkan keuntungan 

baginya. Biasanya kelompok tersebut memiliki pengetahuan dalam 

investasi. Kelompok tersebut akan lebih mencari tahu jenis investasi 

mereka sebelum membeli produk investasi. Pada saat kelompok tersebut 

bersama dengan ahli dari investasi, mereka memiliki kebiasaan untuk 

berbagi cerita tentang investasi sehingga bisa mendapatkan masukan dari 

para ahlinya. Apabila terjadi kerugian dalam berinvestasi, kelompok 

tersebut tidak akan menyalahkan orang lain. Hal ini diakibatkan karena 

mereka telah ikut terlibat dalam proses pemilihan produk investasi 

sebelum mereka membelinya dan biasanya kelompok tersebut memiliki 

sifat risk averse. 

5. Straigh Arrows 

Kelompok ini tidak dapat  dimasukan ke dalam 4 kelompok sebelumnya. 

Pada the five-way model mereka disebut sebagai kelompok straight arrows, 

yang artinya memiliki sifat sangat risk averse dan terkadang tidak. Ada 

kalanya mereka mengambil keputusan investasi berdasarkan kepercayaan 

mereka atas kemampuan sendiri seperti halnya kelompok individual dan 

terkadang akan mengikuti arus investasi kebanyakan orang. 

2.3      Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh  Risk Profile Terhadap Investment Behavior 

Lippi et al., (2018) menggunakan VaR (value at risk) agar investor dapat 

memperhitungkan resiko yang diambilnya untuk dibandingkan dengan tingkat 
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return yang diinginkannya sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi 

dimana hal tersebut sangat mempengaruhi investment behavior para investor. 

Investor dengan low-risk tolerance cenderung mengumpulkan data 

terlebih dahulu sebelum membuat keputusannya dalam berinvestasi, investor 

dengan medium-risk tolerance biasanya menggunakan anchoring bias dalam 

membuat keputusan dalam investasinya dan investor dengan high-risk tolerance 

cenderung akan menggambil keputusan berdasarkan self -control biasnya yang 

merupakan personality investor tersebut yang bersifat aggressive.Dengan hal 

tersebut penelitian oleh Dickason dan Ferreora (2018) menyimpulkan bahwa risk 

profile seseorang dapat mempengaruhi investment behavior karena dengan 

melakukan risk profiling investor dapat memilih investasi yang terbaik bagi 

dirinya untuk mencapai hasil yang paling optimal. Begitu juga dengan penelitian 

Seetharaman et al., (2017) yang menyatakan bahwa pilihan produk investasi para 

investor ditentukan oleh tingkat resiko yang dapat diterima oleh investor. Tingkat 

resiko merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan pada saat berinvestasi. 

Penelitian oleh Hunt (2016) menyatakan bahwa risk profile berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap investment behaviour. Dimana jika seorang 

investor melakukan risk profiling terhadap dirinya sendiri sehingga dia 

mengetahui risk-reward rasio diambil.  

Pak dan Mahmood (2015) menyatakan bahwa perilaku pengambilan risiko 

dalam konteks investasi dipengaruhi oleh sikap individu dalam menghadapi 

individu, persepsi risiko, dan harapan kembali. Apabila investor mengetahui 

tingkat resiko yang diambilnya maka investor tersebut akan lebih hati-hati dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. 
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2.3.2 Pengaruh Asset Familiarity Terhadap Investment Behavior 

Shen et al., (2014) manusia cenderung mengembangkan rasa ingin tahu 

terhadap investasi untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan dari 

investasinya, sehingga jika seorang investor ingin memiliki hasil yang bagus dari 

investasinya maka investor harus mengenal alat investasinya sebaik mungkin.  

Seetharaman et al., (2017) menyatakan bahwa pada umumnya investor 

akan merasa tertarik untuk berinvestasi saham yang dikenalnya. Oleh karena itu, 

investor cenderung berinvestasi pada saham yang dikenalnya. 

Riff dan Yagil (2016) juga menyatakan bahwa investor cenderung lebih 

berani mengambil resiko untuk berinvestasi kepada perusahaan lokal yang 

dikenalnya daripada berinvestasi kepada perusahaan asing yang tidak dikenalnya 

karena data dapat diperoleh lebih mudah sehingga pengetahuan tentang pilihan 

investasinya akan membuahkan hasil yang diinginkan investor. 

Menurut hasil penelitian dari Fedenia et al., (2017) berinvestasi terhadap 

saham yang sangat dikenal oleh investor akan menghasilkan hasil yang diinginkan 

oleh investor dan merupakan hal yang lebih mudah dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan disbanding dengan berinvestasi produk investasi yang tidak dikenal 

dimana hal tersebut sangat beresiko bagi investor. 

2.3.3 Pengaruh Investment Objective Terhadap Investment Behavior 

Berbagai pilihan investasi tersedia saat ini, tetapi ini dapat dikategorikan 

secara luas menurut tiga fundamental karakteristik investasi-keamanan investasi, 

pendapatan dan pertumbuhan investasi yang juga sesuai dengan jenis tujuan 

investor. Menurut Hoffmann dan Pennings (2015) investor yang tujuan investasi 

utamanya adalah mengumpulkan modal keuangan atau menabung untuk pensiun 
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memiliki aspirasi yang lebih rendah. Karena investment objective dipengaruhi 

oleh investment horizon, income level, dan life cycle stage. 

Investment horizon adalah tingkat atau porsi jumlah investasi investor 

lebih ke arah investasi yang beresiko tinggi atau rendah dan biasanya tingkat 

investasi tersebut dipengaruhi oleh usia investor. Usia investor yang semakin 

muda lebih menyukai produk investasi yang memiliki resiko dan usia investor 

yang semakin tua cenderung melihat portfolio produk investasi tersebut. Income 

level atau tingkat pendapatan seorang investor mempengaruhi tujuan investasi dari 

investor karena seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup akan 

berinvestasi untuk menambah keuangan saat ini, tetapi yang memiliki pendapatan 

besar cenderung lebih memilih tujuan investasi untuk masa tua dan menabung 

untuk menambah kekayaan mereka. Life cycle stage, tingkat usia mencerminkan 

tingkat pengalaman hidup investor. Semakin tua usia seorang investor semakin 

matang perencanaan keuangan mereka, sehingga perencanaan keuangan mereka 

mempengaruhi tujuan atau target mereka dalam berinvestasi. 

Seetharaman et al., (2017) menyatakan bahwa pada da saat berinvestasi 

para investor cenderung memilih berdasarkan keperluannya seperti safety, income, 

ataupun growth untuk melihat produk investasi mana yang paling cocok untuk 

mencapai objektifnya. 

Hasil dari penelitian Rosemary et al., (2017) mengungkapkan bahwa ada 

berbagai macam objektif dari investasi seperti: short term price increase, long 

term price increase, security reasons, dividend income, speculative purposes, 

diversivication purposes, dan lain-lain. Hal itu dipertimbangkan oleh para investor 
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sebelum melakukan investment behaviour agar objektif dalam investasinya dapat 

tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkannya. 

2.3.4 Pengaruh Investment Awareness Terhadap Investment Behavior 

Kumar dan Mankani (2017) menyatakan bahwa tingkat kewaspadaan 

terhadap resiko, informasi serta pengetahuan tentang pengelolaan investasi sangat 

membantu investor dalam membuat investment behaviour yang tepat bagi dirinya. 

Penelitian oleh Imthiyas et al., (2015) dan Bhushan (2014) juga memiliki hasil 

yang sama dengan penelitian ini. 

Hasil penelitian Charles dan Kasilingam (2016) menyatakan jika investor 

waspada terhadap apa yang terjadi di pasar modal, maka investor tersebut dapat 

menerapkan approach yang sesuai dengan keadaan pasar dengan pengalaman 

yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan investment behaviour yang 

menguntungkan baginya seperti mendapatkan keuntungan atau laba. 

Penelitian oleh Hardik dan Rekesh (2014) menunjukan bahwa jika seorang 

investor menyadari kinerja perusahaan dan bidangnya, maka investor tersebut 

dapat memutuskan keputusan investasi yang baik. Charles dan Khasilingam (2016) 

menyatakan bahwa apabila seorang investor memiliki tingkat kewaspadaan 

terhadap informasi yang mempengaruhi investasinya berupa informasi terkini dan 

pengalaman sebelumnya. Maka, investor dapat menerapkan perilaku investasi 

yang menguntungkan baginya.  

2.3.5 Pengaruh Portfolio Management Terhadap Investment Behavior  

Penelitian Suriya et al., (2012) menunjukan bahwa jika seorang investor 

memiliki portfolio management seperti investor memahami cara untuk melakukan 
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diversifikasi resiko dan dapat membuat proporsi investasi yang bagus maka hasil 

dari investasinya akan berakhir dengan baik.  

Charles dan Khasilingam (2016) menyatakan bahwa jika seorang investor 

memiliki portfolio management investasi yang baik, maka perilaku investasi juga 

akan lebih baik, dikarenakan investor yang memiliki portfolio management yang 

bagus memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi untuk mengurangi 

resiko yang diambilnya.  

Rosemary et al., (2017) menyatahkan bahwa investor harus mengerti dan 

memiliki portfolio management yang sesuai dengan bidang keahliannya, 

dikarenakan ada berbagai sektor harus diperhatikan pada saat memilih produk 

investasinya dikarenakan setiap produk memiliki tingkat korelasi yang berbeda-

beda satu dengan lainnya, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi outcome dari 

investment behaviour para investor. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan masalah yang terdapat pada penelitian tersebut, perumusan 

masalah, tujuan dari penelitian dan manfaatnya, signifikasi penelitian beserta 

teori-teori yang ada pada di atas, maka model penelitian untuk menggambarkan 

korelasi antar variabel yang ada pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.31. 
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Gambar 2.31 Model analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investment 

behaviour pada masyarakat Kota Batam, Sumber: Seetharaman et al., (2017) dan 

Charles dan Khasilingam (2016). 

Menurut model di atas,  hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 :   Risk profile berpengaruh secara signifikan positif  terhadap investment 

berhaviour. 

H2 : Asset familiarity berpengaruh secara signifikan positif terhadap investment 

berhaviour. 

H3 :  Investment objective berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

investment berhaviour. 

H4 : Investment awareness berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

investment berhaviour. 

H5 : Portfolio management berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

investment berhaviour. 
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