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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Investasi adalah adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan untuk 

memperoleh benefit/keuntungan di masa depan. Investasi adalah modal yang 

ditanam dengan jangka waktu yang panjang pada berbagai bidang usaha (Kasmir 

dan Jakfar, 2012). Modal ditanam dalam artian sempit dapat berbentuk proyek 

tertentu yang berwujud fisik maupun non fisik, seperti pendirian jalan, jembatan, 

pabrik, kontruksi gedung proyek ataupun pengembangan penelitian.  

Emas merupakan suatu entitas yang terkait dengan kepemilikan seseorang 

atau suatu kelompok atas suatu hak ekslusif. Emas menjadi salah satu pilihan 

investasi yang saat ini banyak diminati kalangan masyarakat. Investasi emas 

memiliki beberapa keuntungan antara lain minimnya risiko, mudah dicairkan 

dalam bentuk tunai, dapat melindungi nilai kekayaan, dapat dijadikan sebagai 

jaminan, memiliki proses jual beli yang relatif mudah. 

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan harga emas 8 tahun terakhir yang 

dimana harga emas terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 harga emas 

mencapai Rp 600.000 per gram. Kenaikan ini telah mencapai 200% dibandingkan 

dengan tahun 2010. Hal tersebut menunjukan bahwa investasi emas memberikan 

return yang cukup tinggi serta merupakan pilihan atau keputusan yang sangat baik 

untuk berinvestasi pada emas. 
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Gambar 1.1 Tingkat kenaikan harga pada emas 8 tahun belakang, Sumber : 

goldprice.org 

 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi pada 

emas, salah satunya adalah harga emas yang semakin hari semakin naik serta juga 

sebagai passive income yang mana investor bisa mendapatkan keuntungan tanpa 

bekerja. Selain itu, harga emas juga tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, 

serta investasi emas merupakan salah satu investasi bebas pajak, sehingga 

investasi emas merupakan salah satu pilihan terbaik dalam berinvestasi di 

kalangan masyarakat.  

Sebagaimana instrument investasi lainnya, perubahan harga emas yang 

fluktuatif juga disebabkan karena perubahan jumlah penawaran serta permintaan 

yang terjadi di pasar. Penawaran serta permintaan pasar sangat dipengaruhi oleh 

perilaku investor emas yang bertransaksi. Terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi pengambilan keputusan investasi, di antaranya yaitu faktor 
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psikologis. Sebagai pemilik instrumen investasi, investor dituntut untuk dapat 

mengambil keputusan secara cepat serta tepat. Jika investor salah dalam 

mengambil keputusan, maka hal ini dapat mengakibatkan investor tidak 

memperoleh return yang diharapkan. Faktor psikologis yang dimiliki oleh 

investor dalam pengambilan keputusan ini disebut behavioural finance. 

Terkadang, faktor psikologis tersebut dapat menyebabkan investor bertindak 

kurang rasional serta tidak dapat diprediksi. 

1.2 Permasalahan Penelitian  

  Berikut merupakan masalah-masalah penelitian yang timbul berdasarkan 

uraian dari latar belakang  

1. Adakah pengaruh signifikan availability bias pada decision making? 

2. Adakah pengaruh signifikan representative bias pada decision making? 

3. Adakah pengaruh signifikan risk perception pada decision making? 

4. Adakah pengaruh signifikan overconfidence pada decision making? 

5. Adakah pengaruh signifikan loss aversion pada decision making? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh availability bias pada decision making. 

2. Untuk mengetahui pengaruh representative bias pada decision making. 

3. Untuk mengetahui pengaruh risk perception pada decision making. 

4. Untuk mengetahui pengaruh overconfidence pada decision making. 

5. Untuk mengetahui pengaruh loss aversion pada decision making. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Berikut merupakan manfaat penelitian: 

a) Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki bidang usaha 

pada emas, sehingga dapat meningkatkan lebih lagi kinerja serta mendapat 

profit lebih. 

b) Akademik 

Diharapkan bias menjadi panduan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 

membahas atau meneliti investment decision serta juga pengaruh masyarakat 

dalam berinvestasi emas. 

c) Masyarakat 

Diharapkan masyarakat bias lebih memikirkan keuntungan saat berinvestasi 

emas serta keuntungan yang di dapat dalam berinvestasi emas serta serta 

menambah wawasan masyarakat. 

1.4 Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menyediakan latar belakang tujuan dari penelitian serta misi dari 

penelitian 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menampilkan kerangka penelitian, objek, pengertian variabel, 

teknik serta langkah-langkah analisa. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menyediakan analisa, teknik pengumpulan data serta uji kualitas 

dari  data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang rinci perihal statistic dari objek dari penelitian, 

uji kualitas data, hasil hipotestis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab akhir akan memberikan output keseluruhan dari penelitian. 
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