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BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan lembaga keuangan berbasis investasi seperti Perbankan telah 

mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

beragam produk dan pelayanan industri perbankan dalam membantu nasabah 

mengenali profil nasabah, produk investasi dan risikonya, serta strategi investasi 

yang paling cocok dalam melakukan investasi. Investasi yang dilakukan 

diharapkan mampu memberikan keuntungan dimasa yang akan datang, namun 

kegiatan investasi akan menempatkan unsur ketidakpastian bagi nasabah. Dengan 

adanya perkembangan dari masa ke masa, bahwa tidak hanya melalui analisis 

terhadap kinerja perusahaan saja yang mempengaruhi keputusan investasi tetapi 

aspek psikologis seorang investor juga mampu menentukan suatu keputusan 

investasi yang diambil. Aspek psikologis memainkan peranan penting dalam 

perilaku manusia khususnya terkait pengambilan keputusan dalam keadaan yang 

tidak pasti. Dalam studi perilaku  konsumen yang juga dipandang mampu 

menjelaskan perilaku konsumen dalam bidang  keuangan, terdapat beberapa 

faktor yang berkontribusi menentukan pengambilan keputusan yaitu faktor yang 

melekat pada diri pengambil keputusan adalah faktor pribadi dan faktor 

psikologis. 

Untuk dapat menghasilkan suatu portfolio yang optimum bagi nasabahnya, 

maka Perbankan sebagai financial advisor yang bertugas untuk mengenali profil 

1 



2 

 

nasabah serta mengarahkan nasabah untuk memilih produk investasi yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan nasabah, tidak hanya berpegang pada analisis kinerja 

perusahaan maupun kondisi perekonomian semata tetapi juga harus berpegang 

pada asumsi perilaku investor terhadap keputusan investasi yang diambil oleh 

nasabah. Seorang customer care harus mampu mengenali nasabahnya terkait 

preferensi nasabah terhadap risiko melalui persepsi nasabah terhadap risiko serta 

harapan nasabah terhadap keuntungan yang diperoleh. 

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang serupa, didapat hasil 

penelitian yang telah dilakukan antara lain penelitian tentang determinan sikap 

dan perilaku risiko serta pengukurannya sendiri masih diperdebatkan (Das & 

Teng, 2001; Tipuric & Prester, 2004), tetapi hasil umum penelitian tentang risiko 

adalah bahwa sikap dan perilaku risiko dipengaruhi oleh karakter individu dan 

harapan terhadap pendapatan (Das & Teng, 2001). Pada tahun 1992 Sitkin & 

Pablo memperoleh temuan yang tidak konsisten pada hubungan persepsi risiko 

dan perilaku risiko yaitu pilihan risiko yang tinggi dalam situasi risiko yang tinggi 

bila dihubungkan dengan upaya menghilangkan kecenderungan risiko. Penelitian 

Nosic dan Weber (2010) juga menemukan bahwa perilaku investor dalam 

mengambil keputusan dipengaruhi oleh sikap subyektif nasabah terhadap risiko 

dan oleh risiko dan pendapatan investasi itu sendiri. Gaurav Kabra (2010) 

mengungkapkan bahwa sikap terhadap risiko seorang nasabah berpengaruh pada 

pola keputusan investasinya. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian 

terdahulu dan masih terbatasnya penelitian yang mengkaji perilaku investor dalam 

menentukan keputusan investasi, mendorong penelitian ini untuk dilakukan. 
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Dalam hal ini, penelitian yang mengkaji aspek psikologis investor akan membantu 

perbankan untuk memahami perilaku investor dalam menentukan keputusan 

investasinya melalui persepsi nasabah terhadap risiko dan harapan nasabah 

terhadap keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas maka penelitian ini menguji hubungan antara return expectation 

(keuntungan yang diharapkan) dan risk perception (persepsi terhadap risiko) serta 

menguji pengaruh return expectation (keuntungan yang diharapkan), risk 

perception (persepsi terhadap risiko) terhadap  risk attitude (perilaku investor) dan 

juga terhadap investment decision (keputusan investasi). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada hubungan antara return expectation dengan risk perception?. 

2. Apakah terdapat pengaruh negatif risk perception terhadap risk attitude?. 

3. Apakah terdapat pengaruh positif return expectation terhadap risk attitude?. 

4. Apakah terdapat pengaruh negatif risk perception terhadap investment 

decision?. 

5. Apakah terdapat pengaruh positif return expectation terhadap investment 

decision?. 

6. Apakah terdapat pengaruh positif risk attitude terhadap investment 

decision?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji hubungan antara return expectation dengan risk perception. 

2. Untuk menguji pengaruh negatif risk perception terhadap risk attitude. 

3. Untuk menguji pengaruh positif return expectation terhadap risk attitude. 

4. Untuk menguji pengaruh negatif risk perception terhadap investment 

decision. 

5. Untuk menguji pengaruh positif return expectation terhadap investment 

decision. 

6. Untuk menguji pengaruh positif risk attitude terhadap investment decision. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak sebagai 

berikut. 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai bahan kajian dalam penelitian yang sejenis di waktu yang akan 

datang untuk dijadikan sebagai sumber yang dapat menambah wacana baru 

sebagai sumber pustaka. 

2. Bagi financial advisor, manajer investasi di bidang perbankan 

Sebagai bahan kajian dalam mengenali profil nasabah dan menentukan 

produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk dapat 
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menghasilkan portfolio yang optimum dengan berasumsi pada perilaku 

investor terhadap risiko untuk keputusan investasi yang diambilnya. 

3. Bagi nasabah (investor) 

Sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan investasi melalui 

preferensi nasabah terhadap risiko untuk dapat memilih produk investasi 

yang sesuai. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini disusun bab demi bab yang meliputi: 

BAB 1 :    PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB 2 :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang pembahasan Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, 

Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian. 

BAB 3 :    METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi 

Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Uji 

Validitas dan Reliabilitas, Sample dan Teknik Sampling, Data dan Metode 

Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data. 
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BAB 4 :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bagian ini berisi gambaran subyek penelitian dan analisis data yang terdiri dari 

analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan. 

BAB 5 :  PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk Bank 

Mandiri dan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




