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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Investasi menurut Jogiyanto (2000:5) adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu 

yang tertentu. Adanya kesempatan produksi yang efisien, penundaan konsumsi 

sekarang untuk diinvestasikan ke produksi tersebut akan meningkatkan utility 

total. Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah pembelian langsung aktiva 

keuangan suatu perusahaan. Investasi tidak langsung adalah surat-surat berharga 

yang nilainya merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. 

Investasi dalam konteks keuangan dibedakan menjadi dua yaitu investasi 

real asset dan investasi financial asset. Investasi real asset merupakan investasi 

dalam bentuk rill, seperti rumah, gedung, tanah dan sejenisnya. Adapun investasi 

financial asset merupakan investasi dalam bentuk saham, obligasi, deposito serta 

surat-surat berharga. Mekanisme investasi diatur oleh sebuah lembaga pemerintah 

yang khusus mengawasi dan menjadi regulator pasar modal, yaitu BAPEPAM-

LK. 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan 

dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana 

merupakan perusahaan yang membutuhkan tambahan dana dari luar perusahan
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untuk mengembangkan perusahaan dengan menerbitkan saham. Pihak ini biasa 

disebut emiten atau investee. Sementara disisi lain, pihak yang memiliki kelebihan 

dana menanamkan dananya pada perusahaan emiten untuk mendapatkan 

pembagian keuntungan (dividen). Pihak ini biasa disebut investor. 

Investor merupakan salah satu bagian terpenting dari pasar modal. 

Motivasi setiap investor sendiri dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan 

dari investasi yang dilakukan investor tersebut. Para investor yang bermain dalam 

pasar modal pasti mempunyai tujuan yang sama yaitu menginginkan keuntungan 

yang besar. Keuntungan yang diharapkan oleh investor dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu deviden atau pembagian keuntungan yang dilakukan setiap 

tahun, dan capital gain yang diperoleh dari selisish harga beli sekarang dan harga 

jual di masa yang akan datang. Sehingga secara umum investor yang 

mengharapkan dividen merupakan investor dengan tipe long term investment, dan 

investor yang mengharapkan capital gain merupakan investor dengan tipe short 

term investment. 

Saat ini, penelitian perilaku dalam organisasi dan manajemen pemasaran 

maupun manajemen sumber daya manusia telah banyak dilakukan dan 

dikembangkan diberbagai negara. Penelitian perilaku dalam bidang keuangan 

sudah mulai banyak dilakukan peneliti. Tetapi hasil yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya belum sempurna atau belum dapat dikuatkan oleh variabel-variabel 

tertentu. Dengan melihat kondisi ini maka studi perilaku dalam bidang keuangan 

sangat perlu dilakukan, karena dengan penelitian tersebut dapat diketahui 

bagaimana perilaku pemodal dalam menginvestasikan dananya. 
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Kent Daniel (1998) dalam Rr. Iramani dan Dhyka Bagus (2008) 

mengungkapkan bahwa psikologi mempengaruhi perilaku investor dan harga 

saham. Lebih jauh lagi, Daniel menjelaskan bahwa pendekatan psikologi 

berkaitan dengan feeling, temperamen dan motivasi. Pendekatan tersebut 

mengungkapkan bahwa investor sebagai pelaku pasar memiliki feeling, 

temperamen dan motivasi yang setiap saat berubah. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku dari investor yaitu, overconfidence, mental accounting, 

experience, emosional, dan posisi kekayaan. Kelima faktor tersebut dapat disebut 

sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

Kecenderungan risiko (Risk Propensity) berhubungan dengan kemauan 

seorang investor untuk mengambil atau menghindari suatu risisko. Dalam 

penelitian Choa dan Lee (2006) menyatakan bahwa terdapat dua sudut pandang 

yang berbeda terhadap konstruk tersebut yaitu: 

1. Kecenderungan risiko dipandang sebagai ciri personalitas, sehingga dianggap 

sebagai suatu hal yang stabil sepanjang waktu pada berbagai keadan (Fischhoff 

et.al., 1981 dalam Choa dan Lee, 2006). Berdasarkan perspektif ini 

kecenderungan risiko mencerminkan kecenderungan investor terhadap risiko 

yaitu risk seeker (senang menghadapi risiko) atau risk averse (menghindari 

risiko), tanpa melihat efek dari keputusan yang diambil oleh investor. 

2. Kecenderungan risiko dipandang sebagai kecenderungan berperilaku dan 

bukan murni ciri personal seorang. Berdasarkan sudut pandang ini, 

kecenderungan risiko tidak hanya didasarkan pada priferensi risiko seorang 
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investor, tapi juga pandangan apakah risiko akan meningkatkan peluang 

memperoleh hasil yang lebih baik (Sitkin & Pablo, 1992 dalam Choa dan Lee, 

2006). 

Overconfidence merupakan penilaian subjektif terhadap kemampuan 

seorang investor dalam menjalankan tugas utama untuk mengambil keputusan 

investasi. Orang yang memiliki rasa percaya diri akan menganggap dirinya 

mampu menganalisis, memproses dan membuat kesimpulan berdasarkan 

informasi yang terbatas atau informasi yang tidak jelas (Choa dan Lee, 2006). 

Seorang investor yang percaya diri dalam mengambil keputusannya jarang 

memikirkan risiko yang akan dihadapinya. Dengan kepercayaan dirinya investor 

akan mudah untuk mengambil keputusannya untuk menyusun portofolio investasi 

dari investor tersebut.  

Mental Accounting, adalah pertimbangan investor dalam melakukan aksi 

jual maupun beli yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan saat ini dengan 

kemungkinan return atau benefit yang akan diperoleh di masa yang akan datang 

(Nofsinger, 2010). Investor akan selalu memperhitungkan rugi dan untung dalam 

berinfestasi dan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang 

akan diterima. 

Posisi kekayaan seorang investor akan mempengaruhi dimensi dampak 

dari seseorang dalam menanggapi suatu risiko. Posisi kekayaan seseorang akan 

menentukan signifikansi dari dampak kerugian, karena kekayaan menunjukan 

kemampuan seorang investor untuk menerima kerugian financial dan 

mengantisipasinya dengan kekayaan yang dimiliki (Barsky et.al., 1997 dalam 
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Choa dan Lee, 2006). Dengan kata lain investor dengan posisi kekayaan yang 

tinggi tidak akan berpikir panjang dalam pengambilan keputusannya. Walaupun 

investor tersebut mengalami kerugian besar investor tersebut tidak akan merasa 

bingung dengan kerugian yang dihadapinya. 

Risk attitude merupakan sikap investor dalam berinvestasi. Corter dan 

Chen, (2005) dalam penelitian yang berjudul “Do Investment Risk Tolerance 

Attitudes Predict Portfolio Risk?” menunjukan hasil bahwa investor atau 

responden yang memiliki pengalaman lebih banyak mempunyai toleransi terhadap 

risiko yang lebih tinggi dan memiliki portofolio yang lebih berisiko dibanding 

dengan investor yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit.  Dalam penelitian 

ini menyatakan juga konsistensi keempat faktor dalam toleransi terhadap risiko 

investasi, yaitu propensity, attitude, kapasitas (kemampuan finansial) dan 

pengetahuan investasi. 

Penelitian ini akan membahas secara jelas apakah faktor-faktor internal 

yang terdiri dari overconfidence, mental accounting, dan posisi kekayaan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor-investor pasar modal di 

Surabaya. Penelitian ini juga akan memperjelaskan tentang  risk propensity di 

pandang sebagai ciri personalitas atau di pandang sebagai kecenderungan 

berperilaku dan bukan murni ciri dari seseorang. Selanjutnya, pada penelitian ini 

juga menguji tentang risk attitude yaitu responden atau investor yang memiliki 

pengalaman yang lebih banyak mempunyai toleransi terhadap risiko yang lebih 

tinggi dan memiliki portofolio yang lebih berisiko dibandingkan dengan 

responden atau investor yang memiliki pengalaman yang lebih sedikit. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Overconfidence berpengaruh terhadap Risk Propensity? 

2. Apakah Mental Accounting berpengaruh terhadap Risk Propensity? 

3. Apakah Posisi Kekayaan berpengaruh terhadap Risk Propensity ? 

4. Apakah Risk Propensity berpengaruh terhadap Risk Attitude? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh Overconfidence terhadap Risk Propensity. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh Mental Accounting terhadap Risk Propensity. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh Posisi Kekayaan terhadap Risk Propensity. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh Risk Propensity terhadap Risk Attitude. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian bagi penulis 

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis karena dapat 

memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan perilaku-perilaku para investor pasar modal di 

Surabaya. 

2. Manfaat penelitian bagi investor 

a. Memberikan pengetahuan tentang perilaku-perilaku investor yang berada di 

Surabaya. 

b. Memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 
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c. Memberikan informasi tentang pengaruh dari faktor internal terhadap sikap 

para investor. 

3. Bagi Manajer Investasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai faktor internal yang berpengaruh terhadap risk propensity dan risk 

attitude pada seorang manajer investas. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur 

manajemen keuangan khususnya mengenai perilaku keuangan investor di pasar 

modal. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan sistematika skripsi ini terdapat lima bagian atau lima bab 

dalam penulisan skripsi ini, adapun bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang dari 

penelitian, rumusan masalah atau masalah-masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian yang dari penelitian terdahulu belum sempurna. Pada 

bab pendahuluan juga dijelaskan tentang tujuan dari penelitian serta 

manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, dan yang terakhir dalam 

bab pendahuluan ini juga dijelaskan tentang sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang penelitian-penelitian 

terdahulu yang masih belum sempurna atau yang akan dibuktikan oleh 

penelitian yang akan dilakukan. Tinjaun pustaka juga membahas 

tentang landasan teori dari penelitian, kerangka-kerangka penelitian 

serta hipotesis penelitian yang akan diajukan dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan lebih rinci tentang rancangan penelitian 

yang akan dilakukan, batasan-batasan pada penelitian, identifikasi 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan teknik sampling, metode 

pengumpulan data, uji validitas dan realibilitas serta teknis analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini, dijelasakan garis besar tentang responden penelitian dari 

aspek demografis, atau perilaku, baik jenis kelamin, usia, pengeluaran 

per bulan dan sebagainya serta hasil dari analisis penelitian. Bab ini 

juga meliputi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran yang 
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diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya atau manajer 

investasi berdasarkan hasil yang didapatkan. 




