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ABSTRACT  

This study tested the model of belief adjustment and framing effect in investment decision 

making on investor non-professional. The purpose of this study to known the differences 

decision with the examining model belief adjustment and framing effect to participants in 

investment decision making. Design of experiments in this study is that the pattern of 

presentation 2x2x2 disclosure pattern (step by step and end of sequence), disclosure evidence 

of information (good news followed by bad news and the bad news followed by good news), 

and framing effect (framing with the condition appropriate with the information and framing 

with the condition was returned). The research hypothesis of research in this study were 

tested by parametic test. Dependent variables used in this study is investment decision 

making meanwhile the independent variables used in this study consist of model belief 

adjustment and framing effect. Participants involved in this study were 80 students of STIE 

Perbanas Surabaya from Accounting or Management major. The method used of this study is 

examining the difference on students of STIE Perbanas Surabaya with analysis statistic 

method is that independent sample t-test. The result obtained is that there are significant 

differences and showed that recency effect occured between the investor who receives good 

news followed by bad news and the one who receives bad news followed by good news in the 

step by step disclosure pattern with framing condition appropriate with the information. This 

study too, showed that primacy effect occured between the investor who receives good news 

followed by bad news and the one who receives bad news followed by good news in the step 

by step disclosure pattern with framing condition was returned. 

 

Keywords: Model Belief Adjustment, Framing effect, Investment Decision Making. 

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, 

dunia investasi merupakan media 

perekonomian global yang selalu membuat 

para pelaku ekonomi khususnya investor 

tertarik untuk senantiasa melakukan 

investasi. Pergerakan dan perubahan harga 

saham yang terjadi setiap waktu 

memberikan kesempatan bagi para 

investor untuk mendapatkan return yang 

tinggi apabila dibandingkan dengan 

instrumen keuangan lainnya seperti 

deposito atau produk saving. Namun, 

kesempatan tersebut tidak selalu 

memberikan return yang tinggi akan tetapi 

bisa pula memberikan risiko yang buruk 

bagi para investor yaitu kerugian. Stoner et 

al. (1995) menyatakan bahwa pembuatan 

keputusan berarti mengidentifikasi dan 

memilih serangkaian tindakan untuk 

menghadapi masalah tertentu. 
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Fenomena yang terkait dengan perbedaan 

penyajian informasi akuntansi terjadi pada 

perusahaan farmasi antara Indo Farma  

Tbk dengan Kalbe Farma Tbk. Perusahaan 

Kalbe Farma Tbk menyajikan laporan 

keuangan dan laporan tahunan secara 

terpisah sedangkan perusahaan Indo Farma 

Tbk menyajikan laporan keuangan dan 

tahunan menjadi satu. Hal ini akan 

berdampak pada pengambilan keputusan 

yang akan diambil oleh investor. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Teoh dan Shiu (1990) yang 

memberikan bukti empiris bahwa 

informasi laporan keuangan lebih penting 

dibandingkan laporan tanggung jawab 

sosial bagi investor di Australia. Hal ini 

menyebabkan  seorang investor cenderung 

akan melihat informasi mengenai kinerja 

keuangan terlebih dahulu daripada 

informasi non keuangan. Pada perbedaan 

penyajian yang diungkapkan oleh kedua 

perusahaan tersebut maka investor lebih 

cenderung memilih perusahaan dengan 

laporan keuangan dan laporan tahunan 

secara terpisah. Hal ini terjadi karena 

investor akan melihat langsung mengenai 

informasi kinerja keuangan perusahaan 

yang ada di laporan keuangan tanpa harus 

melihat laporan tahunan terlebih dahulu. 

Levin et al. (1998) menyatakan bahwa 

penelitian-penelitian terdahulu 

mengungkapkan bahwa pengaruh framing 

tidak konsisten dan pencarian peneliti 

dibatasi oleh variasi hubungan dan 

prosedur. Sementara Lipe (1993) 

mengemukakan bahwa tujuan framing di 

masa depan adalah menguji peran motivasi 

secara keseluruhan. Framing yang 

diadopsi pengambil keputusan sangat 

tergantung pada masalah yang dihadapi, 

norma, kebiasaan, dan karakteristik 

pengambil keputusan itu sendiri (Gudono 

dan Hartadi, 1998). Keputusan investasi 

umumnya, dipengaruhi oleh banyak faktor 

namun faktor yang paling utama adalah 

sikap individu dalam menerima dan 

mengolah informasi yang diberikan. 

Framing effect/efek pembingkaian tidak 

begitu mempengaruhi investor dalam 

pengambilan keputusan khususnya pada 

tindakan yang memiliki resiko. Dengan 

kata lain pada saat investor diberikan 

informasi mengenai pembingkaian 

positif/gain, investor cenderung untuk 

menghindari risiko. Sebaliknya, pada saat 

investor diberikan informasi mengenai 

pembingkaian negatif/loss, investor lebih 

cenderung menyukai risiko tersebut. 

Dengan adanya perbedaan tentang 

pernyataan ini menyebabkan penulis untuk 

termotivasi mengembangkan lebih lanjut 

penelitian mengenai framing effect pada 

informasi yang tersaji dalam laporan 

keuangan yang berdampak pada proses 

pengambilan keputusan investasi. 

Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengujian Model Belief 

Adjustment dan Framing effect dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi pada 

Investor Non-Profesional”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas, maka aspek-aspek 

permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Pengujian 

Model Belief Adjustment (aspek urutan 

penyajian dan pola penyajian) pada  

pengambilan keputusan investor non-

profesional dan Pengujian framing effect 

pada pengambilan keputusan investor non-

profesional. Tujuan khusus dalam 

penelitian ini yang ingin dicapai peneliti di 

dalam penelitian eksperimen adalah untuk 

mengetahui perbedaan yang diterima oleh 

investor dalam pengujian Model Belief 

Adjustment (aspek urutan penyajian dan 

pola penyajian) dan Framing effect pada 

pengambilan keputusan investor non-

profesional 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Belief Adjustment Model 

Hogarth dan Einhorn (1992) 

mengemukakan bahwa model belief-

adjustment menggambarkan penyesuaian 

keyakinan individu yang memproses 

informasi secara berurutan dengan 
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menggunakan pendekatan proses 

penjangkaran dan penyesuaian (anchoring 

process dan adjustment). Model belief-

adjustment ini sangat menarik 

dibandingkan dengan model judgement, 

model belief-adjustment menyesuaikan 

suatu serangkaian prediksi berdasarkan 

keunikannya. Secara khusus, model belief-

adjustment memprediksi bahwa tidak ada 

efek urutan pada bukti yang konsisten 

(keseluruhan positif atau keseluruhan 

negatif, tetapi efek urutan (recency) terjadi 

ketika individu memperoleh berbagai bukti 

informasi (positif dan negatif).  

 

Teori Fuzzy-Trace 

Berdasarkan  pada penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan antara memori dan 

penalaran, Reyna dan Brainerd (1990) 

menemukan Teori fuzzy-trace yang 

mengungkapkan bahwa teori ini berbeda 

dengan teori prospek. Fungsi dari teori 

fuzzy-trace ini adalah untuk mencari 

sebuah fungsi psikofisik untuk suatu 

kemungkinan dan nilai yang dihasilkan, 

serta mengasumsikan bahwa individu 

cenderung akan memilih alasan informasi 

yang lebih direpresentasi secara sederhana 

daripada secara kompleks/keseluruhan. 

Teori fuzzy-trace juga digunakan sebagai 

alternatif dalam menjelaskan pengaruh 

framing effect.  Reyna dan Ellise (1994) 

mengemukakan bahwa penggunaan 

pendeketan heuristik merupakan salah satu 

alternatif teori pendukung dari fuzzy-trace.  

 

Framing effect 

Yusnaini (2005) mengemukakan bahwa 

pembingkaian/framing adalah salah satu 

alasan penyebab terjadinya bias dalam 

pengambilan keputusan. Pada saat 

terjadinya bias maka teori prospek adalah 

sebagai penjelas yang mengungkapkan 

bahwa ketika bingkai informasi yang 

diadopsi oleh seseorang dapat 

mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusannya. Ada dua alternatif ketika 

bingkai informasi disajikan kepada 

individu dalam pengambilan keputusan. 

Alternatif pertama, ketika alternatif 

keputusan yang dibingkai secara positif 

maka keputusan yang biasa diambil oleh 

individu akan cenderung menghindari 

risiko (risk averse). 

Berdasarkan kumpulan-kumpulan dan 

temuan dari penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah/akan dikaji dan diteliti, Skema 

kerangka berfikir dalam penelitian 

eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

 
Sumber: diolah 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran
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Ulasan di atas terkait dengan skematis 

kerangka berfikir tentu tidak lepas dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga 

penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan 

maupun perbedaan dalam objek yang akan 

diteliti. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan 

Supriyadi (2013) yang menyatakan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan keputusan investasi 

(investment decision) antara investor yang 

menerima arah/urutan informasi good 

news diikuti bad news dibandingkan 

dengan investor yang menerima 

arah/urutan informasi bad news diikuti 

oleh good news untuk pola penyajian 

informasi Step by step. Sedangkan, untuk 

pola penyajian End of sequence 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan dalam pola penyajian End of 

sequence sehingga tidak ada efek urutan 

antara investor yang menerima arah/urutan 

informasi good news diikuti bad news 

dibandingkan dengan investor yang 

menerima arah/urutan informasi bad news 

diikuti good news yang pada akhirnya 

recency effect tidak akan terjadi pada pola 

penyajian informasi End of sequence.  

 

Dapat disimpulkan bahwa pada pola 

penyajian informasi Step by step dapat 

mempengaruhi seorang investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Sebaliknya, pada pola penyajian End of 

sequence tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan pada seorang investor dalam 

pengambilan keputusan. Adapun tambahan 

yang mendukung pengaruh dalam 

penelitian ini, penelitian yang dilakukan 

oleh Luciana Spica Almilia et al. (2013) 

yang menunjukkan bahwa adanya tingkat 

konsistensi yang sama dalam penelitian 

sebelumnya. Namun, hanya terdapat 

penambahan jenis informasi yang 

kompleks yang terdiri dari informasi 

akuntansi, informasi non-akuntansi, dan 

gabungan informasi dari keduanya. 

Pengaruh Framing effect Terhadap 

Pengambilan Keputusan Investasi pada 

Investor Non-Profesional. Pengaruh ini 

didukung berdasarakan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ni Kadek 

Ari dan Made Gede (2016) terkait dengan 

Pengaruh Adverse Selection dan Pengaruh 

Negative Framing pada Kecenderungan 

Eskalasi Komitmen. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ketika informasi 

disajikan dalam negative framing, manajer 

cenderung melakukan eskalasi komitmen. 

Dengan kata lain eskalasi komitmen ini 

merupakan kecenderungan pembuat 

keputusan untuk melanjutkan proyek 

investasi yang tidak ekonomis, padahal 

telah tersedia informasi tentang kinerja 

masa lalu yang buruk dan kemungkinan 

alternatif masa depan yang lebih 

menguntungkan untuk dana yang 

ditanamkan. 

 

Adapun hasil penelitian lain yang 

mendukung adanya pengaruh framing 

effect terhadap pengambilan keputusan 

investasi yang dilakukan oleh Chang et al. 

(2002) yang menunjukkan bahwa hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa fuzzy-

trace theory adalah yang terbaik dalam 

menjelaskan framing effects pada perilaku 

pengambilan keputusan dalam hubungan 

akuntansi, meskipun prospect theory telah 

diaplikasikan dan paling umum digunakan. 

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu bahwa framing effect 

berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

 

Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Model Belief 

Adjustment khususnya pada aspek urutan 

penyajian dengan menggunakan informasi 

akuntansi terhadap pengambilan 

keputusan. Dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1a: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- 
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dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan --++ 

pada pola penyajian Step by step dan 

framing effect sesuai informasi. 

H1b: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan --++ 

pada pola penyajian Step by step dan 

informasi framing effect yang dibalik. 

H1c:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan --++ 

pada pola penyajian End of sequence dan 

framing effect sesuai informasi. 

H1d:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan --++ 

pada pola penyajian End of sequence dan 

informasi framing effect yang dibalik. 

 

Pada penelitian eksperimen ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh framing effect 

dengan menggunakan informasi akuntansi 

terhadap pengambilan keputusan. framing 

yang akan diuji meliputi: (1) framing 

sesuai dengan informasi dan (2) framing 

dengan kondisi informasi dibalik. Dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2a: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada kondisi 

framing effect sesuai informasi 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan ++-- 

pada kondisi informasi framing effect yang 

dibalik pada pola penyajian Step by step. 

H2b: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan --++ pada kondisi 

framing effect sesuai informasi 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan  --++ 

pada kondisi informasi framing effect yang 

dibalik pada pola penyajian Step by step. 

H2c:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada kondisi 

framing effect sesuai informasi 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan ++-- 

pada kondisi informasi framing effect yang 

dibalik pada pola penyajian End of 

sequence. 

H2d:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan --++ pada kondisi 

framing effect sesuai informasi 

dibandingkan dengan partisipan yang 

menerima informasi dengan urutan  --++ 

pada kondisi informasi framing effect yang 

dibalik pada pola penyajian End of 

sequence. 

 

Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Model Belief 

Adjustment khususnya pada aspek pola 

penyajian dengan menggunakan informasi 

akuntansi terhadap pengambilan 

keputusan. Dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, 

maka peneliti dapat merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3a: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada pola 

penyajian Step by step dibandingkan 

dengan partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada pola 

penyajian End of sequence pada kondisi 

framing effect sesuai informasi. 

H3b: Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan --++ pada pola 

penyajian Step by step dibandingkan 

dengan partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan  --++ pada pola 

penyajian End of sequence pada kondisi 

framing effect sesuai informasi. 

H3c:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada pola 

penyajian Step by step dibandingkan 
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dengan partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan ++-- pada pola 

penyajian End of sequence pada kondisi 

informasi framing effect yang dibalik. 

H3d:  Terdapat perbedaan keputusan 

investasi antara partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan --++ pada pola 

penyajian Step by step dibandingkan 

dengan partisipan yang menerima 

informasi dengan urutan  --++ pada pola 

penyajian End of sequence pada kondisi 

informasi framing effect yang dibalik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan menggunakan data 

primer. Ertambang (2012:1) 

mengemukakan bahwa penelitian 

eksperimen adalah desain riset untuk 

menginvestigasi suatu fenomena dengan 

cara merekayasa keadaan atau kondisi 

lewat prosedur tertentu dan kemudian 

mengamati hasil perekayasaan tersebut 

serta menginterpretasinya. Data primer 

diperoleh dengan cara memberikan 

kuisioner secara langsung kepada 

partisipan tanpa adanya perantara dari 

partisipan lainnya. Penelitian eksperimen 

bertujuan secara umum untuk mengkaji 

dan mengetahui secara spesifik pengaruh 

pola penyajian, urutan informasi, dan 

framing effect berdasarkan informasi 

akuntansi terhadap pengambilan keputusan 

investor non-profesional. 

 

Partisipan Penelitian 

Partisipan di dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan S1 Akuntansi dan/S1 

Manajemen yang berjumlah delapan puluh 

partisipan. Partisipan tersebut tidak 

memiliki pengalaman dalam dunia 

investasi namum memiliki pengetahuan 

yang cukup luas terkait dengan Keuangan 

dan Investasi di Pasar Modal. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling yang 

mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang 

disyaratkan oleh peneliti. Di dalam 

penelitian ini subjek/kriteria mahasiswa 

yang dipilih adalah mahasiswa yang 

telah/sedang menempuh mata kuliah 

berikut ini: (1) Manajemen Investasi dan 

Pasar Modal (untuk S1 Akuntansi), (2) 

Mata kuliah Manajemen Investasi dan 

Portfolio (untuk S1 Manajemen), dan (3) 

Analisa Laporan Keuangan (ALK) untuk 

mahasiswa S1 Akuntansi dan S1 

Manajemen. serta diharapkan mampu 

memiliki pengetahuan  yang baik 

mengenai kedua hal tersebut. 

 

Rancangan prosedur eksperimen yang 

digunakan adalah mix design yang 

merupakan gabungan/kombinasi dari 

between subject (antar subjek) dan within 

subject (intra subjek). Pada rancangan 

within subject setiap subjek mendapat 

treatment/bukti skenario manipulasi pada 

kondisi yang sama antar satu dengan yang 

lain. Sedangkan, beteween subject yaitu 

antar subjek satu dengan subjek yang lain 

mendapatkan bukti skenario manipulasi 

yang berbeda sehingga dapat disimpulkan 

untuk penggunaan mix design dalam 

penelitian ini adalah penggabungan antara 

pola penyajian yang sama yaitu step by 

step dan end of sequence, akan tetapi bukti 

urutan yang diterima berbeda yaitu (++--) 

dibandingkan dengan (--++). 

 

Subjek/partisipan dalam penelitian ini akan 

melaksanakan satu sesi dari delapan 

kondisi skenario dalam penelitian 

eksperimen secara random yang tersaji 

sebagai berikut: 

1. Skenario 1, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing sesuai informasi 

dan pola penyajian Step by step (SbS) yang 

urutan penyajiannya ++-- (informasi 

positif/good news diikuti informasi 

negatif/bad news). 

2. Skenario 2, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing sesuai informasi 

dan pola penyajian Step by step (SbS) yang 

urutan penyajiannya --++ (informasi 

negatif/bad news diikuti informasi 

positif/good news). 
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3. Skenario 3, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing informasi 

dibalik dan pola penyajian Step by step 

(SbS) yang urutan penyajiannya ++-- 

(informasi positif/good news diikuti 

informasi negatif/bad news). 

4. Skenario 4, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing informasi 

dibalik dan pola penyajian Step by step 

(SbS) yang urutan penyajiannya --++ 

(informasi negatif/bad news diikuti 

informasi positif/good news). 

5. Skenario 5, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing sesuai informasi 

dan pola penyajian end of sequnce (EoS) 

yang urutan penyajiannya ++-- (informasi 

positif/good news diikuti informasi 

negatif/bad news). 

6. Skenario 6, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing sesuai informasi 

dan pola penyajian end of sequnce (EoS) 

yang urutan penyajiannya --++ (informasi 

negatif/bad news diikuti informasi 

positif/good news). 

7. Skenario 7, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing informasi 

dibalik dan pola penyajian end of sequnce 

(EoS) yang urutan penyajiannya ++-- 

(informasi positif/good news diikuti 

informasi negatif/bad news). 

8. Skenario 8, subjek menerima informasi 

akuntansi dengan framing informasi 

dibalik dan pola penyajian end of sequnce 

(EoS) yang urutan penyajiannya  --++ 

(informasi negatif/bad news diikuti 

informasi positif/good news). 

 

Tugas partisipan adalah menilai kembali 

saham PT OPN yang merupakan 

perusahaan rekaan namun data yang 

disajikan adalah data yang sesungguhnya/ 

real data. Peneliti mengambil data tersebut 

dari website perusahaan dan website Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Perusahaan rekaan 

ini adalah salah satu perusahaan di 

bidang perbankan milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Perusahaan 

tersebut berdiri pada tanggal 16 

Desember 1895 di Purwokerto, Jawa 

Tengah. Pada 10 November 2003 PT OPN 

ini melepaskan saham nya ke publik/istilah 

(IPO) inital public offering yang 

merupakan saham perdana yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

dengan ticker BBRI. Harga per lembar 

sahamnya pada saat itu tercatat sebesar 

Rp 875 per lembar. Tidak ada batasan 

yang digunakan oleh peneliti dari 

perusahaan rekaan tersebut. 

Kesimpulannya peneliti diperbolehkan 

untuk bebas memilih perusahaan rekaan 

dalam penelitian eksperimen ini.  

 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti 

kepada partisipan dengan memberikan 

informasi mengenai latar belakang dan 

nilai saham awal perusahaan yang 

ditentukan sebagai patokan yaitu sebesar 

Rp. 11.650,-. Partisipan kemudian diminta 

untuk menilai kembali setiap jenis 

informasi yang berhubungan dengan 

investasi yang disajikan dengan pola 

penyajian Step by step dan End of 

sequence. Partisipan akan diberikan 

informasi mengenai harga awal saham 

sebagai referensi yaitu sebesar Rp. 

11.650,-. Selanjutnya, partisipan diminta 

untuk memberikan skala pada informasi 

yang disediakan yaitu pengungkapan 

terkait dengan laporan keuangan 

perusahaan dengan harga kelipatan -1000 

untuk informasi sangat buruk (very bad 

news) dan +1000 untuk informasi sangat 

baik (very good news). Setelah semua 

informasi di atas sudah dipahami dan 

direspon oleh partisipan maka selanjutnya 

partisipan mengisi manipulation check dan 

pertanyaan seputar pengetahuan dalam 

bidang investasi pasar modal dan analisis 

laporan keuangan guna untuk mengukur 

kemampuan partisipan. 

 

Tahapan-tahapan prosedur yang dilakukan 

oleh partisipan dalam menilai kembali 

saham perusahaan PT OPN dapat 

ditunjukkan dalam pola penyajian step by 

step sebagai berikut. 

1. Membaca latar belakang perusahaan. 

2. Memberikan sajian informasi terkait 

nilai awal saham perusahaan 
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(menggunakan anchor nilai saham Rp. 

11.650,-. 

3. Memberikan sajian informasi terkait 

akuntansi yaitu informasi 

pengungkapan laporan keuangan 

dengan framing sesuai info sebanyak 

(delapan item), empat item informasi 

++ dan empat item informasi -- untuk 

pola penyajian ++-- secara tahap demi 

tahap dan empat item informasi -- dan 

empat item informasi ++ untuk pola 

penyajian --++  dan framing info yang 

dibalik sebanyak (delapan item), 

empat item informasi ++ dan empat 

item informasi -- untuk pola penyajian 

--++ secara tahap demi tahap. 

4. Melakukan penilaian kembali dan 

Judgement sebanyak delapan (8) kali 

atas nilai saham perusahaan dan 

jumlah saham yang akan dibeli untuk 

setiap informasi yang disajikan 

(informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan). 

5. Partisipan diminta untuk memberikan 

respon pertanyaan tentang 

manipulation check, pengetahuan 

akuntansi, pertanyaan experiment 

phsycological (untuk mengukur 

karakteristik confident, pertanyaan 

untuk mengukur kemampuan dasar 

subjek dibidang analisis laporan 

keuangan dan pasar modal dan item 

demografi responden. 

6. Sesi debriefing. 

 

Sedangkan tahapan-tahapan prosedur 

yang dilakukan oleh partisipan dalam 

menilai kembali saham perusahaan PT 

OPN pada pola penyajian end of sequence 

terdiri sebagai berikut. 

1. Membaca latar belakang perusahaan. 

2. Memberikan sajian informasi terkait 

nilai awal saham perusahaan 

(menggunakan anchor nilai saham Rp. 

11.650,-. 

3. Memberikan sajian informasi terkait 

akuntansi yaitu informasi 

pengungkapan laporan keuangan 

dengan framing sesuai info sebanyak 

(delapan item), empat item informasi 

++ dan empat item informasi -- untuk 

pola penyajian ++-- secara tahap demi 

tahap dan empat item informasi -- dan 

empat item informasi ++ untuk pola 

penyajian --++  dan framing info yang 

dibalik sebanyak (delapan item), 

empat item informasi ++ dan empat 

item informasi -- untuk pola penyajian 

--++ secara tahap demi tahap. 

4. Melakukan penilaian kembali dan 

Judgement sebanyak satu (1) kali atas 

nilai saham perusahaan dan jumlah 

saham yang akan dibeli untuk 

keseluruhan informasi yang disajikan 

(informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan). 

5. Partisipan diminta untuk memberikan 

respon pertanyaan tentang 

manipulation check, pengetahuan 

akuntansi, pertanyaan experiment 

phsycological (untuk mengukur 

karakteristik confident, pertanyaan 

untuk mengukur kemampuan dasar 

subjek dibidang analisis laporan 

keuangan dan pasar modal dan item 

demografi responden. 

6. Sesi debriefing. 

 

Penelitian eksperimen ini menggunakan 

(empat) informasi akuntansi yang diambil 

dari laporan keuangan perusahaan, yang 

dikategorikan ke dalam empat (empat) 

informasi good news dan empat (empat) 

informasi bad news yang terdiri sebagai 

berikut. 

 

Informasi good news (akuntansi) 

1. Laba Bersih (Earning after Tax) 

perusahaan mengalami peningkatan 

dibandingkan periode sebelumnya. 

2. Price to Book Value perusahaan 

mengalami peningkatan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

3. Return on Asset (ROA) perusahaan 

mengalami peningkatan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

4. Return on Equity (ROE) perusahaan 

mengalami peningkatan dibandingkan 

periode sebelumnya. 
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Informasi bad news (akuntansi) 

1. Laba Bersih (EAT) perusahaan 

mengalami penurunan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

2. Price to Book Value perusahaan 

mengalami penurunan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

3. Return on Asset (ROA) perusahaan 

mengalami penurunan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

4. Return on Equity (ROE) perusahaan 

mengalami penurunan dibandingkan 

periode sebelumnya. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengambilan 

keputusan  investasi yang dilakukan oleh 

investor non-profesional. Sedangkan 

variabel independen yang digunakan 

terdiri dari sebagai berikut: 

1. Pola penyajian informasi (Step by step 

dan End of sequence).  

2. Urutan penyajian informasi (good news 

diikuti oleh bad news dan bad news diikuti 

oleh good news). 

3. Framing effect (framing sesuai dengan 

informasi dan framing dengan kondisi 

informasi dibalik). 

Desain Eksperimen yang digunakan adalah 

2x2x2 yaitu pola penyajian informasi (Step 

by step dan End of sequence), urutan/arah 

penyajian informasi (good news diikuti 

oleh bad news dan bad news diikuti oleh 

good news), dan Framing effect (framing 

sesuai dengan informasi dan framing 

dengan kondisi informasi dibalik). 

 

Teknik Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas 

 

Penyaringan terhadap normalitas data 

adalah suatu langkah awal yang harus 

dilakukan untuk setiap analisis 

multivariate jika pencapaian atas suatu 

tujuan tersebut adalah untuk inferensi. 

Inferensi merupakan pengambilan 

kesimpulan tentang parameter populasi 

berdasarkan analisa pada sampel. Jika 

diketahui terjadinya normalitas data, maka 

residual akan terdistribusi secara normal 

dan independen. Uji normalitas yang 

digunakan oleh peneliti adalah uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

2. Uji Hipotesis 

 

Teknik analisis data pengujian hipotesis 

yang dilakukan oleh peneliti dalam 

eksperimen ini adalah dengan 

menggunakan uji parametic (Independent 

sample t-test). Ciri-ciri daripada uji 

parametic secara umum adalah memiliki 

data dengan skala interval dan rasio serta 

data menyebar dengan kata lain 

terdistribusi secara normal. Penggunaan 

teknik tersebut dilakukan setelah 

diketahuinya data tersebut terdistribusi 

normal atau tidak dengan menggunakan uji 

normalitas. Apabila tidak terdistribusi 

normal maka teknik pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji non-parametic 

yaitu uji Wilcoxon Rank Sum Test atau 

lebih sering disebut (Mann-Whitney U 

test). Ciri-ciri dari uji non-parametic 

adalah setelah diketahuinya data tidak 

terdistribusi secara normal dan umumnya 

data berskala nominal dan ordinal. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Data Demografi dan Cek Manipulasi 

Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa S1 Akuntansi dan S1 

Manajemen yang memiliki pengetahuan di 

bidang Manajemen Investasi dan Pasar 

Modal, dan Analisis Laporan Keuangan. 

Peneliti memilih S1 Manajemen sebagai 

partisipan karena mereka juga 

mendapatkan mata kuliah Analisa Laporan 

Keuangan dan Manajemen Investasi dan 

Portfolio sama halnya dengan mahasiswa 

Akuntansi, namun letak perbedaannya 

hanya pada judul mata kuliahnya saja. 

Sehingga peneliti beranggapan bahwa 

Mahasiswa S1 Manajemen memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang sama 

dengan Mahasiswa S1 Akuntansi.  Tolak 
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ukur yang diharapkan peneliti bukan 

terletak pada jurusan yang berbeda, namun 

lebih pada mata kuliah yang sedang/telah 

mereka tempuh yaitu Analisa Laporan 

Keuangan dan Manajemen Investasi dan 

Pasar Modal (S1 Akuntansi) dan 

Manajemen Investasi dan Portfolio (S1 

Manajemen). 

Jumlah partisipan semula yang ditargetkan 

oleh peneliti adalah 120 orang, namun 

yang bersedia menjadi partisipan 

penelitian sebanyak 113 orang   

yang terdiri dari: dua puluh satu (21) 

mahasiswa S1 Manajemen dan sembilan 

puluh dua (92) Mahasiswa S1 Akuntansi. 

113 mahasiswa mengisi instrumen 

eksperimen sampai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan, namun terdapat 

sepuluh (10) subjek yang tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut karena tidak 

memenuhi kriteria jawaban yang benar 

baik itu dari cek manipulasinya maupun 

pertanyaan mengenai pengetahuan 

akuntansi. Total partisipan yang dapat 

dianalisis dan diolah lebih lanjut serta 

lolos cek manipulasinya adalah sebanyak 

103 mahasiswa.  

 

Partisipan dapat dikatakan lolos apabila 

telah memenuhi sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. 

Kriteria partisipan yang dapat dikatakan 

lolos dan dapat diolah datanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Partisipan dapat menjawab dengan 

benar sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti terkait jawaban cek manipulasi 

minimal satu soal; 

2. Partisipan dapat menjawab dengan 

benar sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti terkait jawaban pengetahuan 

akuntansi minimal satu soal; 

3. Partisipan yang telah mengerjakan dan 

menyelesaikan semua penugasan dengan 

lengkap. 

Kriteria di atas adalah hal yang mendasari 

untuk menentukan partisipan tersebut lolos 

atau tidaknya serta untuk menentukan 

partisipan tersebut dapat digunakan atau 

tidak datanya sebagai pengolahan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga 

peneliti mengetahui dan memilah data-data 

yang bisa digunakan pada pengisian 

skenario yang telah dilakukan oleh 

masing-masing partisipan. 

 

Kronologi Eksekusi Instrumen 

 

1. Persiapan 

Tahapan persiapan dimulai dari pencarian 

partisipan yang bersedia untuk menjadi 

partisipan peneliti. Penelitian ini 

menggunakan populasi mahasiswa STIE 

Perbanas Surabaya yang sampelnya adalah 

mahasiswa S1 Akuntansi dan/atau S1 

Manajemen yang telah/sedang menempuh 

mata kuliah Analisa Laporan Keuangan 

dan/atau Manajemen Investasi dan Pasar 

Modal (S1 Akuntansi) dan/ Manajemen 

Investasi dan Portfolio (S1 Manajemen). 

Peneliti mulai menyebarkan form 

kesediaan untuk menjadi partisipan selama 

satu bulan sebelum pelaksanaan pengisian 

instrumen dilakukan untuk mengantisipasi 

dan meminimalisir waktu yang mendesak 

dan memastikan kesediaan mahasiswa 

menjadi partisipan. 

 

2. Pelaksanaan 

Sebelum pelaksanaan benar-benar 

dilakukan pada saat hari H, satu minggu 

sebelum pelaksanaan partisipan diingatkan 

kembali melalui simas bahwa nama-nama 

yang tercantum sebagai partisipan sudah 

bisa dilihat di simas beserta plotting 

kelasnya masing-masing. Terdapat enam 

(6) ruangan kelas yang dipakai yaitu 

IIB302, IIB401, IIB402, IIB403, IIB404, 

dan IIB405. Selain itu, untuk memastikan 

kembali H-1 sebelum pelaksanaan dimulai 

partisipan diingatkan kembali melalui 

pesan via online (chatting) dan offline 

(messages). Implementasi realisasi 

penelitian dilakukan pada hari sabtu, 

tanggal 03 Desember 2016. 

 

3. Kendala 

Persiapan dan pelaksanaan tentunya tidak 

lepas dari kendala yang dihadapi oleh 

peneliti selama kegiatan acara 
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berlangsung. Adapun beberapa 

kendala/hambatan yang dialami oleh 

peneliti pada saat baik persiapan maupun 

pelaksanaan eksekusi penelitian, 

kendala/hambatan tersebut terdiri dari: 

a) Kesulitan dalam hal mencari partisipan 

karena pada saat hari pelaksanaan eksekusi 

adalah hari sabtu yang merupakan hari 

weekend bagi mahasiswa dan banyak 

mahasiswa yang tidak bisa hadir karena 

pada saat yang bersamaan ada kegiatan 

rutin organisasi. 

b) Partisipan yang telah bersedia 

mengikuti eksperimen dan telah mengisi 

form kesediaan partisipan, banyak yang 

terlambat dan tidak sesuai dengan 

konfirmasi/komitmen kehadiran. 

c) Terbatasnya sumber daya manusia 

menyebabkan beberapa kelas dirasa 

kurang efektif karena pemandu memiliki 

dua tanggung jawab sekaligus yaitu 

memandu acara dan bertugas menjadi time 

keeper. Selain itu, peneliti yang bertugas 

menjadi korektor juga kesulitan dan harus 

bekerja secara cepat dan teliti karena dari 

tiga peneliti harus mengkoreksi enam 

kelas. Masing-masing peneliti (tiga 

peneliti) mengkoreksi dua kelas. 

 

Pembahasan Pengujian Pengaruh 

Urutan Penyajian, Framing effect, dan 

Pola Penyajian Terhadap Judgement 

Akhir Partisipan  

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

yang pada umumnya menggunakan pencil 

base experiment. Pencil base experiment 

merupakan suatu treatment/perlakuan 

eksperimen dengan cara menggunakan 

kuisioner yang nantinya akan dijawab oleh 

partisipan secara manual sesuai dengan 

kriteria peneliti. Setiap partisipan akan 

diminta untuk mengerjakan delapan 

skenario dalam dua sesi/tahapan. Skenario 

yang di treatment oleh peneliti terdiri dari 

delapan skenario yang sudah diberikan 

kode secara khusus agar antar partisipan 

tidak mendapatkan skenario yang sama, 

yang mana masing-masingnya akan 

disebar ke dalam beberapa kelas. Skenario 

T1 adalah partisipan diberikan informasi 

akuntansi seri pendek dengan pola 

penyajian step by step, urutan penyajian 

good news diikuti oleh bad news (++--) 

dengan kondisi framing sesuai informasi. 

Skenario T2 adalah partisipan diberikan 

informasi akuntansi seri pendek dengan 

pola penyajian step by step, urutan 

penyajian bad news diikuti oleh good news 

(--++) dengan kondisi framing sesuai 

informasi. Skenario T3 adalah partisipan 

diberikan informasi akuntansi seri pendek 

dengan pola penyajian step by step, urutan 

penyajian good news diikuti oleh bad news 

(++--) dengan kondisi informasi framing 

dibalik. Skenario T4 adalah partisipan 

diberikan informasi akuntansi seri pendek 

dengan pola penyajian step by step, urutan 

penyajian bad news diikuti oleh good news 

(--++) dengan kondisi informasi framing 

dibalik. Skenario T5 adalah partisipan 

diberikan informasi akuntansi seri pendek 

dengan pola penyajian end of sequence, 

urutan penyajian good news diikuti oleh 

bad news (++--) dengan kondisi framing 

sesuai informasi. Skenario T6 adalah 

partisipan diberikan informasi akuntansi 

seri pendek dengan pola penyajian end of 

sequence, urutan penyajian bad news 

diikuti oleh good news (--++) dengan 

kondisi framing sesuai informasi. Skenario 

T7 adalah partisipan diberikan informasi 

akuntansi seri pendek dengan pola 

penyajian end of sequence, urutan 

penyajian good news diikuti oleh bad news 

(++--) dengan kondisi informasi framing 

dibalik. Skenario T8 adalah partisipan 

diberikan informasi akuntansi seri pendek 

dengan pola penyajian end of sequence, 

urutan penyajian bad news diikuti oleh 

good news (--++) dengan kondisi 

informasi framing dibalik.  

 

Pengisian instrumen ini dilakukan untuk 

pengujian apakah terdapat perbedaan 

antara partisipan yang menerima urutan 

penyajian, framing effect, dan pola 

penyajian berpengaruh terhadap judgement 

akhir antar partisipan.  

Urutan penyajian informasi merupakan 

bukti urutan yang diterima oleh partisipan. 
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Dalam penelitian ini bukti urutan yang 

digunakan ada dua yakni, 

a. Urutan penyajian good news diikuti oleh 

bad news 

b. Urutan penyajian bad news diikuti oleh 

good news 

Pola penyajian informasi merupakan 

bentuk kondisi informasi yang diterima 

oleh partisipan. Dalam penelitian ini pola 

yang digunakan ada dua yang terdiri dari, 

a. Pola penyajian step by step 

b. Pola penyajian end of sequence 

Selain itu, efek pembingkaian/framing 

effect yang digunakan dalam penelitian ada 

dua bentuk yang dibingkai sebagai berikut, 

a. Framing effect dengan kondisi sesuai 

informasi 

b. Framing effect dengan kondisi 

informasi dibalik 

 

Pengujian urutan penyajian, framing effect, 

dan pola penyajian dapat dilihat pada 

judgement akhir untuk menguji masing-

masing treatment yang terdiri dari sebagai 

berikut. 

1. Pengujian urutan penyajian: untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan 

judgement atau tidak antar partisipan 

berdasarkan urutan penyajian yang 

diterima terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Hal ini dapat dilihat dari bukti 

skenario partisipan yang menerima 

skenario T1 dengan T2, skenario T3 

dengan T4, skenario T5 dengan T6, dan 

skenario T7 dengan T8. 

2. Pengujian framing effect: untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan 

judgement atau tidak antar partisipan 

berdasarkan framing effect/efek 

pembingkaian yang diterima terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Hal ini 

dapat dilihat dari bukti skenario partisipan 

yang menerima skenario T1 dengan T3, 

skenario T2 dengan T4, skenario T5 

dengan T7, dan skenario T6 dengan T8. 

3. Pengujian pola penyajian: untuk 

menentukan apakah terdapat perbedaan 

judgement atau tidak antar partisipan 

berdasarkan pola penyajian yang diterima 

terhadap pengambilan keputusan investasi.  

Hal ini dapat dilihat dari bukti skenario 

partisipan yang menerima skenario T1 

dengan T5, skenario T2 dengan T6, 

skenario T3 dengan T7, dan skenario T4  

dengan T8. Seluruh pengujian (urutan 

penyajian, framing effect, pola penyajian) 

di atas dilakukan menggunakan alat uji 

statistik yaitu Independent sample t-test 

dikarenakan semua data terdistribusi 

dengan normal.  

 

Hal ini tidak didukung pada pengujian 

Hipotesis 1b, sel 3 dengan sel 4 pada pola 

penyajian yang sama (step by step) dengan 

informasi framing dibalik, namun pada 

 

TABEL 1 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS URUTAN PENYAJIAN INFORMASI DENGAN 

INDEPENDENT SAMPLE T-TEST 

Pola Penyajian Framing effect 
Urutan 

Penyajian 
Sig. Efek yang terjadi 

Sel 1 dan 2-SbS Sesuai Informasi 
++-- 

0,014 Recency effect 
--++ 

Sel 3 dan 4-SbS 
Informasi 

Dibalik 

++-- 
0,007 Primacy effect 

--++ 

Sel 5 dan 6-EoS Sesuai Informasi 
++-- 

0,055 No Order Effect 
--++ 

Sel 7 dan 8-EoS 
Informasi 

Dibalik 

++-- 
0,723 No Order Effect 

--++ 
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Tabel 1 di atas menyajikan tentang hasil 

pengujian hipotesis dari urutan penyajian 

informasi yang menunjukkan bahwa 

pengujian hipotesis 1a, sel 1 dengan sel 2 

pada pola penyajian yang sama (step by 

step) dengan framing sesuai informasi, 

namun pada urutan penyajian yang 

berbeda (good news diikuti bad news) 

dibandingkan dengan (bad news diikuti 

good news) terjadi efek urutan dengan kata 

lain terdapat perbedaan secara signifikan 

rata-rata judgement akhir. Hal ini juga 

didukung oleh pola fishtail yang terbentuk 

dari rata-rata judgement akhir partisipan 

terhadap harga saham setelah menerima 

informasi secara step by step yang bisa 

dilihat pada gambar 1 berikut. 

GAMBAR 2 

POLA FISHTAIL PADA REVISI KEYAKINAN YANG DIAMBIL OLEH INVESTOR 

PADA PENGUJIAN URUTAN INFORMASI

 

urutan penyajian yang berbeda ++-- (good 

news diikuti bad news) dibandingkan 

dengan --++ (bad news diikuti good news) 

karena terjadi efek primacy dengan kata 

lain terdapat perbedaan secara signifikan 

rata-rata judgement akhir. 

Selain itu, pengujian hipotesis 1c, sel 5 

dengan sel 6 pada pola penyajian end of  

 

 

sequence dengan framing sesuai informasi 

pada urutan yang berbeda, yaitu ++-- 

(good news diikuti oleh bad news) 

dibandingkan dengan --++ (bad news 

diikuti good news) tidak terjadi efek urutan 

(no order effect) dengan kata lain tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan rata-

rata judgement akhir. Sama halnya dengan, 

pengujian hipotesis 1d, sel 7 dengan sel 8  

pada pola penyajian end of sequence 

dengan informasi framing dibalik pada 

urutan yang berbeda, yaitu ++-- (good 

news diikuti oleh bad news) dibandingkan 

dengan --++ (bad news diikuti good news) 

tidak terjadi efek urutan (no order effect) 

dengan kata lain tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan rata-rata judgement 

akhir.  

 

Dapat disimpulkan untuk hasil 

keseluruhan pengujian hipotesis pada 

urutan penyajian bahwa hipotesis 1a 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

yang signifikan pada judgement akhir 

antara subjek yang menerima urutan 

informasi good news diikuti bad news 

dengan subjek yang menerima urutan 

informasi bad news diikuti good news 

pada pola penyajian step by step. 

Demikian pula, pengujian hipotesis 1c dan 

hipotesis 1d menujukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada 

urutan penyajian good news diikuti bad 

news maupun urutan penyajian bad news 

diikuti oleh good news pada pola 

penyajian end of sequence. Dengan 

demikian, hasil ini konsisten dan sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Luciana Spica et al. (2013) 

dan Luciana Spica (2010) yang 

menyatakan bahwa terdapat efek recency 

pada pola penyajian step by step serta tidak 

ada efek urutan pada pola penyajian end of 

sequence. Namun di sisi lain, terdapat 

perbedaan untuk pengujian hipotesis  1b 

yang membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan secara signifikan akan tetapi 

hasilnya adalah memberikan efek primacy 

karena subjek lebih mempertimbangkan 

bukti urutan awal daripada bukti urutan 
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akhir. Sehingga hasil dari hipotesis 1b 

tidak mendukung penelitian terdahulu. 

Tabel 2 di atas menyajikan tentang hasil 

pengujian hipotesis dari framing effect 

yang menunjukkan bahwa pengujian 

hipotesis 2a, sel 1 dengan sel 3 pada pola 

penyajian yang sama (step by step) dengan 

urutan penyajian yang sama pula ++-- 

(good news diikuti bad news), namun pada 

framing sesuai informasi yang berbeda 

dibandingkan dengan informasi framing 

dibalik hasilnya adalah terjadi efek 

pembingkaian (framing effect) dengan kata 

lain terdapat perbedaan secara signifikan 

rata-rata judgement akhir yang 

menyebabkan partisipan terjebak dalam 

framing trap. Hal ini juga didukung oleh 

pola fishtail yang terbentuk dari rata-rata 

judgement akhir partisipan terhadap harga 

saham setelah menerima informasi dengan 

pola penyajian step by step dapat dilihat 

pada gambar 2 sebagai berikut. 

 

Tabel 2 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS FRAMING EFFECT  DENGAN INDEPENDENT 

SAMPLE T-TEST 

Pola Penyajian 
Urutan 

Penyajian 
Framing effect  Sig. 

Efek yang 

terjadi 

Sel 1 dan 3-SbS ++-- 
Sesuai Informasi 

0,000 Framing effect 
Informasi Dibalik 

Sel 2 dan 4-SbS --++ 
Sesuai Informasi 

0,053 
No Framing 

effect Informasi Dibalik 

Sel 5 dan 7-EoS ++-- 
Sesuai Informasi 

0,939 
No Framing 

effect Informasi Dibalik 

Sel 6 dan 8-EoS --++ 
Sesuai Informasi 

0,014 Framing effect 
Informasi Dibalik 

  

 
GAMBAR 3 

POLA FISHTAIL PADA REVISI KEYAKINAN YANG DIAMBIL OLEH INVESTOR 

PADA PENGUJIAN FRAMING EFFECT 

 

Hal ini juga mendukung pada pengujian 

hipotesis 2d, sel 6 dengan sel 8 pada pola 

penyajian yang sama (end of sequence) 

dengan urutan penyajian yang sama ++-- 

(good news diikuti bad news), namun pada 

framing sesuai informasi yang berbeda 

dibandingkan dengan informasi framing 

dibalik hasilnya adalah terjadi efek 

pembingkaian (framing effect) dengan kata 

lain terdapat perbedaan secara signifikan 

rata-rata judgement akhir. Selain itu, 

pengujian hipotesis 2b, sel 2 dengan sel 4 

pada pola penyajian yang sama (step by 

step) dengan urutan penyajian yang sama -

-++ (bad news diikuti good news), namun 

pada framing sesuai informasi yang 

berbeda dibandingkan dengan informasi 

framing dibalik hasilnya adalah tidak 

terjadi efek pembingkaian (no framing 

effect) dengan kata lain tidak terdapat 
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perbedaan secara signifikan yang 

signifikan rata-rata judgement akhir. Hal 

ini tidak didukung oleh pola fishtail yang 

terbentuk dari rata-rata judgement akhir 

partisipan terhadap harga saham setelah 

menerima informasi dengan pola penyajian 

step by step dapat dilihat pada gambar 3 

sebagai berikut. 

Sama halnya dengan pengujian hipotesis 

2c, sel 5 dengan sel 7 pada pola penyajian 

yang sama (end of sequence) dengan 

urutan penyajian yang sama --++ (bad 

news diikuti good news), namun pada 

framing sesuai informasi yang berbeda 

dibandingkan dengan informasi framing 

dibalik hasilnya adalah tidak terjadi efek 

pembingkaian (no framing effect) dengan 

kata lain tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan rata-rata judgement akhir. 

 

GAMBAR 4 

POLA FISHTAIL PADA REVISI KEYAKINAN YANG DIAMBIL OLEH INVESTOR 

PADA PENGUJIAN FRAMING EFFECT 

 

Dapat disimpulkan untuk hasil 

keseluruhan pengujian hipotesis pada 

urutan penyajian bahwa hipotesis 2a dan 

hipotesis 2d menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan pada judgement 

akhir antara subjek yang menerima 

informasi dengan kondisi framing sesuai 

informasi dengan subjek yang menerima 

informasi framing dibalik pada pola 

penyajian step by step dan end of 

sequence. Demikian pula, pengujian 

hipotesis 2b dan hipotesis 2c menujukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada judgement akhir antara 

subjek yang menerima informasi dengan 

kondisi framing sesuai informasi dengan 

subjek yang menerima informasi framing 

dibalik pada pola penyajian step by step 

dan end of sequence. Dengan demikian, 

hasil ini konsisten dan sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Tammy dan Marcus (2015); Teodora et al. 

(2015) dan Ghosh dan Boldt (2006) yang 

menyatakan bahwa terdapat efek framing 

pada pembuatan keputusan oleh individu 

ketika informasi di framing baik secara  

 

 

framing positif maupun framing negatif. 

Namun di sisi lain, terdapat perbedaan  

 

untuk pengujian hipotesis  2b dan 2c yang 

membuktikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan antar subjek 

satu maupun dengan yang lainnya dalam 

pembuatan keputusan investasi walaupun 

pola penyajiannya step by step dan end of 

sequence. Sehingga hasil dari hipotesis 2b 

dan hipotesis 2c tidak mendukung 

penelitian terdahulu. 

Tabel 4 di atas menyajikan tentang hasil 

pengujian hipotesis dari pola penyajian 

informasi yang menunjukkan bahwa 

pengujian hipotesis 3a, sel 1 dengan sel 5 

pada urutan penyajian yang sama ++-- 

(good news diikuti bad news) dan kondisi 

framing sesuai informasi, namun pada pola 

penyajian yang berbeda yaitu step by step 

dibandingkan dengan pola penyajian end 

of sequence hasilnya adalah terdapat 

perbedaan secara signifikan rata-rata 

judgement akhir dalam pengambilan 

keputusan investasi. Hal ini juga 

mendukung pada pengujian hipotesis 3d, 

sel 4 dengan sel 8 pada urutan p sama --++ 
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(bad news diikuti good news) dan kondisi 

informasi framing dibalik, namun pada 

pola penyajian yang berbeda yaitu step by 

step dibandingkan dengan pola penyajian 

end of sequence hasilnya adalah terdapat 

perbedaan secara signifikan rata-rata 

judgement akhir dalam pengambilan 

keputusan investasi. Hal ini juga 

mendukung pada pengujian hipotesis 3d, 

sel 4 dengan sel 8 pada urutan p sama --++ 

(bad news diikuti good news) dan kondisi 

informasi framing dibalik, namun pada 

pola penyajian yang berbeda yaitu step by 

step dibandingkan dengan pola penyajian 

end of sequence hasilnya adalah terdapat 

perbedaan secara signifikan rata-rata 

judgement akhir dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

Tabel 3 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS POLA PENYAJIAN INFORMASI DENGAN 

INDEPENDENT SAMPLE T-TEST 

Urutan 

Penyajian 
Framing effect  

Pola 

Penyajian 

Sig. 
Efek yang terjadi 

++-- Sesuai Informasi 
Sel 1 – SbS 0,001 

Ada Beda 
Sel 5 – EoS 

--++ Sesuai Informasi 
Sel 2 – SbS 0,201 

Tidak ada Beda 
Sel 6 – EoS 

++-- Informasi Dibalik 
Sel 3 – SbS 0,239 

Tidak ada Beda 
Sel 7 – EoS 

--++ Informasi Dibalik 
Sel 4 – SbS 0,019 

Ada Beda 
Sel 8 – EoS 

 

Selain itu, pengujian hipotesis 3b, sel 2 

dengan sel 6 pada urutan penyajian yang 

sama --++ (bad news diikuti good news) 

dan kondisi informasi framing dibalik, 

namun pada pola penyajian yang berbeda 

yaitu step by step dibandingkan dengan 

pola penyajian end of sequence hasilnya 

adalah tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan rata-rata judgement akhir dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Sama halnya dengan, pengujian hipotesis 

3c, sel 3 dengan sel 7 pada pada urutan 

penyajian yang sama ++-- (good news 

diikuti bad news) dan kondisi informasi 

framing dibalik, namun pada pola 

penyajian yang berbeda yaitu step by step 

dibandingkan dengan pola penyajian end 

of sequence hasilnya adalah tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan rata-rata 

judgement akhir dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

Dapat disimpulkan untuk hasil 

keseluruhan pengujian hipotesis pada 

urutan penyajian bahwa hipotesis 3a dan 

hipotesis 3d menunjukkan bahwa adanya  

 

perbedaan yang signifikan pada judgement 

akhir antara subjek yang menerima pola 

penyajian step by step dengan subjek yang 

menerima pola penyajian end of sequence 

berdasarkan urutan penyajian dan kondisi 

informasi framing. Demikian pula, 

pengujian hipotesis 3b dan hipotesis 3c 

menujukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada judgement 

akhir antara subjek yang menerima pola 

penyajian step by step dengan subjek yang 

menerima pola penyajian end of sequence 

berdasarkan urutan penyajian dan kondisi 

informasi framing. Dengan demikian, hasil 

ini konsisten dan sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Luciana 

Spica dan Supriyadi (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

judgement antara investor yang menerima 

urutan penyajian good news diikuti bad 

news dibandingkan dengan subjek yang 

menerima urutan penyajian bad news 

diikuti good news pada pola penyajian step 

by step. Namun di sisi lain, terdapat 

perbedaan untuk pengujian hipotesis  3b 

dan 3c yang membuktikan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan secara signifikan antar 

subjek yang menerima bukti urutan bad 

news diikuti good news pada kondisi 

framing sesuai informasi namun pada pola 

penyajian yang berbeda. Sebaliknya, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pula 

antara partisipan yang menerima urutan 

bukti good news diikuti bad news pada 

kondisi framing dibalik pada pola 

penyajian yang berbeda. Sehingga hasil 

dari hipotesis 3b dan hipotesis 3c tidak 

mendukung penelitian terdahulu. 

 

Hasil penelitian secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa: pertama, pola 

penyajian SbS (step by step) memberikan 

bukti recency effect yang menunjukkan 

bahwa investor cenderung 

mempertimbangkan bukti informasi yang 

diterima akhir dibandingkan bukti 

informasi yang diterima diawal. Hal ini 

dapat dikatakan mendukung teori yang 

telah dijelaskan oleh Hogarth dan Einhorn 

(1992) pada Teori Belief Adjustment. 

Namun, terdapat perbedaan yang 

dihasilkan pada pola penyajian step by step 

dalam penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa terjadi primacy effect yang 

menunjukkan bahwa investor cenderung 

mempertimbangkan bukti informasi yang 

diterima diawal dibandingkan bukti 

informasi yang diterima akhir. 

 

Kedua, pola penyajian step by step dengan 

kondisi urutan penyajian good news diikuti 

oleh bad news menghasilkan framing 

effect. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor terjebak pada framing trap yang 

mampu mengecoh individu dalam 

pembuatan keputusan. Selain itu, hasil ini 

juga didukung dengan adanya teori yang 

yang dikemukakan oleh Kuhberger (1998) 

dan Levin et al. (1998) yang menyatakan 

bahwa para pembuat keputusan akan 

merespon dengan cara yang berbeda pada 

permasalahan keputusan yang sama jika 

masalah tersebut disajikan dalam format 

yang berbeda. Investor juga berfokus pada 

informasi negatif sehingga bobot nilai 

yang diberikan paling tinggi adalah 

informasi yang bersifat negatif. Namun, 

terdapat perbedaan yang dihasilkan untuk 

mendukung teori tersebut yang 

menunjukkan bahwa framing effect juga 

terjadi pada pola penyajian end of 

sequence.  

 

Ketiga, urutan penyajian good news diikuti 

bad news dengan framing sesuai informasi 

dengan perbandingan pola penyajian 

antara step by step dengan end of sequence 

menimbulkan adanya perbedaan secara 

signifikan. Hal ini juga didiukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Luciana 

dan Supriyadi (2013) yang menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

pada pembuatan keputusan yang dilakukan 

oleh investor ketika menerima bukti pola 

yang berbeda. Namun, terdapat perbedaan 

yang menyebabkan hasil yang terjadi 

dengan teori yang sudah ada tidak selaras. 

Hal ini terjadi pada kondisi urutan 

penyajian bad news diikuti oleh good news 

dengan framing informasi dibalik yang 

menyebabkan adanya perbedaan pada 

perbandingan pola step by step dengan end 

of sequence. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Model Belief Adjustment Hogarth dan 

Einhorn (1992) dan framing effect adalah 

partially hold dalam pengambilan 

keputusan investasi. Prediksi Model Belief 

Adjustment Hogarth dan Einhorn (1992) 

dan framing effect yang tidak terdukung 

dalam penelitian ini adalah meliputi 

sebagai berikut: pertama, penelitian ini 

tidak berhasil memberikan dukungan 

bahwa pola penyajian end of sequence 

akan menghasilkan/memberikan bukti 

bahwa terjadi recency effect atau primacy 

effect ketika menerima bukti informasi 

yang berbeda pada informasi sederhana.  

 

Kedua, penelitian ini tidak berhasil 

memberikan dukungan bahwa  pola 

penyajian end of sequence pada kondisi 

framing sesuai informasi membuktikan 

bahwa terjadi framing effect/efek 

pembingkaian yang terjadi pada investor.  
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Ketiga, penelitian ini tidak berhasil 

memberikan dukungan bahwa ketika 

investor menerima bukti urutan good news 

diikuti bad news pada kondisi framing 

sesuai informasi pada pola penyajian 

berbeda yaitu step by step dibanding end of 

sequence tidak membuktikan adanya 

perbedaan yang signifikan. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 

 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan 

hasil pengujian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: pertama, berdasarkan 

pengujian urutan penyajian informasi 

dapat disimpulkan bahwa ketika subjek 

diberikan bukti informasi good news 

diikuti bad news dibandingkan dengan 

subjek yang menerima bad news diikuti 

good news dengan kondisi framing sesuai 

informasi pada pola penyajian step by step 

hasilnya adalah menimbulkan efek recency 

(urutan). Begitupun dengan partisipan 

yang menerima bukti bad news diikuti 

good news dengan partisipan/subjek yang 

menerima bukti good news diikuti bad 

news pada kondisi framing dibalik pada 

pola penyajian step by step menghasilkan 

efek primacy (lebih mempertimbangkan 

dan memberikan bobot nilai paling besar 

pada bukti awal). Sedangkan, subjek 

ketika diberikan bukti yang sama pada 

pola penyajian end of sequence hasil 

keseluruhan adalah sama tidak ada efek 

urutan yang ditimbulkan. Kedua, 

pengujian framing effect dapat 

disimpulkan bahwa ketika partisipan 

menerima bukti yang sama yaitu good 

news diikuti bad news namun pada kondisi 

framing yang berbeda (framing sesuai 

informasi dibandingkan dengan framing 

dibalik pada kondisi step by step hasilnya 

adalah terdapat efek 

pembingkaian/framing. Sama halnya 

dengan pola penyajian end of sequence 

namun bukti urutannya berbeda yaitu bad 

news diikuti good news hasilnya adalah 

terdapat efek pembingkaian/framing. 

Sedangkan, hal ini berbanding terbalik 

ketika subjek menerima bukti bad news 

diikuti good news pada pola penyajian step 

by step dan kebalikannya dari pola 

penyajian end of sequence ketika 

menerima bukti good news diikuti bad 

news efek yang dihasilkan adalah no 

framing effect. Ketiga, hasil pengujian pola 

penyajian dapat disimpulkan bahwa ketika 

subjek menerima urutan penyajian yang 

sama good news diikuti bad news pada 

framing sesuai informasi namun pada pola 

penyajian yang berbeda efek yang 

dihasilkan adalah terdapat perbedaan yang 

signifikan. Sama halnya dengan subjek 

yang menerima urutan bad news diikuti 

good news pada kondisi framing dibalik 

pada pola penyajian berbeda hasilnya 

adalah sama-sama terdapat perbedaan. 

Sedangkan, partisipan yang menerima 

urutan bad news diikuti good news pada 

kondisi framing sesuai informasi efek yang 

dihasilkan adalah tidak terdapat perbedaan. 

Sama halnya dengan ketika partisipan 

diberikan bukti good news diikuti bad 

news namun pada kondisi informasi 

framing dibalik hasilnya adalah sama-sama 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

 

Implikasi 

Berdasarkan tinjauan dan ulasan yang 

telah dibahas dan dilaksanakan oleh 

penelitian-penelitian terdahulu, peneliti 

berharap hasil dari penelitian ini mampu 

menjelaskan Model Belief Adjustment dan 

Framing effect sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi investor non-profesional 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

Tentunya hal ini juga dapat didukung 

berdasarkan statement dan dugaan 

sementara (hipotesis) serta kerangka 

pemikiran agar dapat memberikan 

dukungan bahwa hasil penelitian tersebut 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

peneliti. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari 

keterbatasan, keterbatasan-keterbatasan 
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yang dimiliki dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Beberapa partisipan yang awalnya telah 

bersedia mengikuti eksperimen dan telah 

mengisi form kesediaan partisipan, banyak 

yang tidak sesuai dengan 

konfirmasi/komitmen kehadiran dengan 

kata lain membatalkannya pada H-1 

sehingga peneliti harus sesegera mungkin 

mencarikan penggantinya. 

2. Keterlambatan peserta untuk masing-

masing kelas yang menyebabkan eksekusi 

instrumen ditunda pelaksanaannya yang 

pada akhirnya waktu acara kegiatan 

menjadi molor.  

3. Mix design yang dibuat dan disajikan 

adalah pola penyajian yaitu step by step 

dan end of sequence, hal ini menyebabkan 

kurang terfokusnya hasil penelitian yang 

lebih melihat ke dalam framing effect/efek 

pembingkaian. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil, kesimpulan, dan 

keterbatasan dalam penelitian ini 

diharapkan untuk peneliti di masa yang 

akan datang untuk: 

1. Membuat beberapa alternatif/rencana 

antisipasi dengan mencari partisipan 

cadangan agar supaya pada saat hari 

sebelum dilaksanakannya eksekusi lebih 

mudah dalam hal mencari pengganti 

partisipan yang membatalkan sepihak dan 

tidak sesuai dengan komitmen awal. 

2. Mengingatkan kembali secara berkala 

kepada partisipan minimal H-2 sebelum 

dilaksanakannya eksekusi dan pada saat 

hari H serta memajukan jam pelaksanaan 

eksekusi, minimal 15 menit sebelum acara 

dimulai supaya tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan. 

3. Membuat dan menyajikan mix design 

khususnya pada bagian framing effect/efek 

pembingkaian sehingga untuk peneliti di 

masa yang akan datang dapat mencapai 

hasil yang optimal mengenai pembahasan 

efek pembingkaian/Framing effect. 
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