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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang 

mengambil topik mengenai pengaruh perilaku investor terhadap pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang menjadi 

referensi dari penelitian ini adalah: 

2.1.1 Penelitian Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh experienced regret, 

risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dosen 

Ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perwakilan dari beberapa Dosen Ekonomi yang sekaligus 

menjadi investor pada beberap universitas di Surabaya. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, convenience sampling, dan 

snowball sampling.  

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa experienced regret dan 

overconfidence berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Kemudian variabel risk tolerance berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

risk perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu overconfidence dan persepsi risiko, sedangkan 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang juga menggunakan variabel 

dependen yang berupa pengambilan keputusan investasi.  

2. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu purposive sampling.  

3. Subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yakni investor.  

4. Pengukuran variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu menggunakan skala Likert.  

5. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji regresi linier berganda dengan menggunakan 

model MRA (Multiple Regression Analysis).  

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah variabel 

independen lainnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya terdiri atas 

experienced regret, risk tolerance. Sedangkan variabel independen lain yang 

digunakan pada penelitian sekarang adalah literasi keuangan.  

2.1.2 Penelitian Sofi, Putri, Yurisha, Maulidatur, Antika, dan Lutfi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, locus of 

control, dan etnis terhadap pengambilan keputusan investasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah investor di Surabaya dan Madura. Sampel dalam penelitian 
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ini adalah investor yang menempatkan dananya pada jenis investasi tertentu, yaitu 

Akun Bank dan Aset Riil.  

Hasil dari penelitian ini literasi keuangan dan etnis tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Sedangkan, locus of control 

memberikan pengaruh yang berbeda, yaitu locus of control internal berpengaruh 

positif secara signifikan sedang locus of control eksternal tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu literasi keuangan. Sedangkan variabel dependen 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu 

pengambilan keputusan investasi.  

2. Subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yakni investor.  

3. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah:  

1. Variabel independen lainnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

terdiri atas locus of control dan etnis. Sedangkan variabel independen lain 

yang digunakan pada penelitian sekarang adalah overconfidence dan 

persepsi risiko. 
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2. Populasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu investor yang 

berada di wilayah Surabaya dan Madura. Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan populasi investor yang berada di seluruh wilayah Sidoarjo.  

2.1.3 Penelitian Angga Budiarto dan Susanti (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial literacy, 

overconfidence, regret aversion, dan risk tolerance terhadap keputusan investasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah investor pasar modal yang tergabung pada 

PT. Sucorinvest Central Gani. Sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu 

investor yang telah terjun di pasar modal minimal 1 tahun dan investor yang 

sudah melakukan minimal lebih dari 2 transaksi investasi produk pasar modal. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive random sampling. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa financial literacy, 

overconfidence, regret aversion, dan risk tolerance bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan investasi. Namun secara parsial hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa financial literacy tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi. Sedangkan overconfidence, regret aversion, dan risk tolerance 

berpengaruh terhadap keputusan investasi.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu financial literacy dan overconfidence. Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yaitu keputusan investasi.  
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2. Subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yakni investor.  

3. Pengukuran variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu menggunakan skala Likert.  

4. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah:  

1. Variabel independen lainnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

terdiri atas regret aversion bias, risk tolerance. Sedangkan variabel 

independen lain yang digunakan pada penelitian sekarang adalah persepsi 

risiko. 

2. Populasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu investor pasar 

modal yang tergabung pada PT. Sucorinvest Central Gani. Sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan populasi investor yang berada di seluruh 

wilayah Sidoarjo.  

3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

yaitu purposive random sampling. Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan purposive sampling. 

2.1.4 Penelitian Kartini dan Nuris Firmansyah (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh illusions of control, 

overconfidence, dan emotion terhadap pengambilan keputusan investasi. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah investor yang berada di Yogyakarta. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investor yang berumur 17 
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hingga 40 tahun dan berinvestasi di saham. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu purposive sampling, convenience sampling, dan snowball 

sampling. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa illusions of control 

berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Kedua,  overconfidence berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Ketiga, emotion berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu overconfidence. Sedangkan variabel dependen 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu purposive sampling.  

3. Subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yakni investor.  

4. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah:  

1. Variabel independen lainnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

terdiri atas variabel illusions of control dan emotion. Sedangkan variabel 
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independen lain yang digunakan pada penelitian sekarang adalah persepsi 

risiko dan literasi keuangan. 

2. Populasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu investor pasar 

modal yang terdapat di Yogyakarta. Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan populasi investor yang berada di seluruh wilayah Sidoarjo.  

3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

yaitu purposive sampling, convenience sampling, dan snowball sampling. 

Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan purposive sampling. 

2.1.5 Penelitian Waiqotul Jannah dan Sri Utami Ady (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh analisis fundamental, suku 

bunga, dan overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh investor yang berada di 

Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria 

diantaranya adalah usia, lama berinvestasi, dan jenis investasi yang dimiliki 

responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa analisis fundamental 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Kedua, 

suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Ketiga, overconfidence berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Namun, secara simultan analisis fundamental, suku bunga, 

dan overconfidence berpengaruh sigifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu overconfidence. Sedangkan variabel dependen 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu purposive sampling.  

3. Subyek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yakni investor.  

4. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah:  

1. Variabel independen lainnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

terdiri atas variabel analisis fundamental dan suku bunga. Sedangkan 

variabel independen lain yang digunakan pada penelitian sekarang adalah 

persepsi risiko dan literasi keuangan. 

2. Populasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu investor pasar 

modal yang terdapat di Surabaya. Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan populasi investor yang berada di seluruh wilayah Sidoarjo.  

3. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. 

Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan uji regresi linier 

berganda. 



 
 

 
 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Keterangan 
Dewi Ayu dan Rr. 

Iramani 
Sofi dkk dan Lutfi 

Angga Budiarto 

dan Susanti 

Kartini dan Nuris 

Firmansyah 

Waiqotul Jannah 

dan Sri Utami 
Peneliti 

Variabel Bebas Experienced regret, 

risk tolerance, 

overconfidence, 

dan risk perception 

Literasi keuangan, 

locus of control, 

dan etnis 

Financial literacy, 

overconfidence, 

regret aversion, 

dan risk tolerance 

Illusions of control, 

overconfidence, 

dan emotion 

Analisis 

fundamental, suku 

bunga, dan 

overconfidence 

Literasi keuangan, 

overconfidence, 

dan persepsi risiko 

Variabel Terikat Pengambilan 

keputusan investasi 

Pengambilan 

keputusan investasi 

Keputusan investasi Pengambilan 

keputusan investasi 

Pengambilan 

keputusan investasi 

Pengambilan 

keputusan investasi 

Populasi Dosen Ekonomi 

yang menjadi 

investor di 

Surabaya 

Investor yang 

berada di Surabaya 

dan Madura. 

Investor pasar 

modal yang 

tergabung pada PT. 

Sucorinvest Central 

Gani 

Investor yang 

berada di 

Yogyakarta 

Investor yang 

berada di Surabaya 

Investor yang 

berada di Sidoarjo 

Periode Penelitian 
2014 2016 2017 2015 2017 2017 

Teknik Sampling Purposive 

sampling, 

convenience 

sampling, dan 

snowball sampling  

Purposive sampling Purposive random 

sampling 

Purposive 

sampling, 

convenience 

sampling, dan 

snowball sampling 

Purposive sampling Purposive sampling 

Jenis Data Data primer Data primer Data primer Data primer Data primer Data primer 

Teknik Analisis 

Data 

Uji regresi linier 

berganda 

Uji regresi linier 

berganda 

Uji regresi linier 

berganda 

Uji regresi linier 

berganda 

Uji asumsi klasik 

dan uji regresi 

linier berganda 

Uji regresi linier 

berganda 

    1
7 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan  teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

sebuah penelitian, yang digunakan sebagai pegangan atau acuan dasar peneliti 

dalam melakukan analisis dan evaluasi pemecahan masalah.  

2.2.1 Pengambilan Keputusan Investasi 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam berbagai hal kehidupan adalah 

pengambilan keputusan. Bagi para pemodal atau investor kesuksesan atau 

keberhasilan dalam berinvestasi adalah tergantung pada pengambilan keputusan 

yang dilakukan karena hal ini berdampak pada manfaat atau return yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dinamika pengambilan keputusan telah diteliti dan 

berkembang menjadi ilmu yang mengandung teori-teori tentang decision science 

atau pengambilan keputusan dalam berbagai jenis dan lingkungan kehidupan 

masyarakat. Pengambilan keputusan memiliki kemungkinan untuk mengambil 

keputusan yang salah atau perkiraan yang melenceng. 

Pengambilan keputusan investasi merupakan kemungkinan untuk 

mengambil mengenai keputusan dalam berkomitmen atas sejumlah dana atau 

sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham 

saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham 

ataupun sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu 

dari risiko yang terkait dengan investasi tersebut (Eduardus, 2010 : 1).  Menurut 

Jogiyanto (2015 : 5), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk 

dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan 
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adanya aktiva yang produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan 

ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan utiliti total. 

Berdasarkan beberapa definisi terkait dengan  investasi di atas, investasi 

adalah bagaimana memanfaatkan dana saat ini untuk mendapatkan keuntungan 

atau menghasilkan barang yang lebih besar di masa yang mendatang. Untuk 

mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan investasi terdapat 

beberapa tujuan dalam melakukan investasi (Eduardus, 2010 : 7), yaitu:  

1. Mendapat kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. Seseorang akan berfikir bagaimana untuk dapat meningkatkan taraf 

hidupnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan.  

2. Membantu mengurangi tekanan inflasi.  

3. Terciptanya keuntungan dalam investasi yang berkesinambungan (continuity).  

4. Penghematan pajak.  

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 

saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang 

(Abdul Halim, 2011 : 2). Sehingga investasi dibagi menjadi 2 yaitu:  

1. Investasi pada financial assets, investasi ini dilakukan di pasar uang misalnya 

berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, atau di 

lakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lain-

lain.  

2. Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, 

pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan dan lain-lain. 
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Pada umumnya penanam  modal atau  investor melakukan investasi 

besar bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. 

Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali 

peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam 

perekonomian. Sehingga hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi adalah tingkat return dan risk. 

2.1.2 Literasi Keuangan 

Literasi keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki setiap orang 

untuk mengelola finansial atau pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang untuk 

menunjang kesejahteraannya di masa depan. Untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran seseorang harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik. 

Orton (2007) menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan 

merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang 

terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman berbagai negara masih 

menunjukkan literasi keuangaan yang relatif kurang tinggi. Pengetahuan 

keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang 

salah dan menyebabkan bisa dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak 

produktif lagi.  

Otoritas Jasa Keuangan membagi tingkat literasi keuangan menjadi beberapa bagian :  

1. Well literate, yaitu memiliki pegetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa 

keuangan serta produk jasa keuangan, termaksud fitur, manfaat, resiko, hak dan 
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kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam 

menggunakan produk dan jasa keuangan.  

2. Sufficient literate, yaitu memiliki pengatahuan dan keyakinan tentang lembaga 

jasa keuangan serta produk dan jasanya, termaksud fitur manfaat dan resiko, hak 

dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.  

3. Less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan dan produk 

keuangan.  

4. Not literate, berarti tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga 

jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan serta tidak memiliki keterampilan 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.  

2.1.3 Overconfidence 

Overconfidence diartikan sebagai keyakinan bahwa distribusi probabilitas prediksi 

seseorang lebih tinggi dari kenyataannya. Overconfidence merupakan 

kecenderungan orang dalam menaksir terlalu tinggi pengetahuan, kemampuan, 

dan ketepatan tentang informasi yang mereka miliki (Bhandari dan Deaves, 2006). 

Konsep overconfidence berasal dari percobaan psikologis kognitif dan survei di 

mana subyek melebih-lebihkan baik kemampuan prediktif mereka sendiri dan 

ketepatan informasi yang mereka telah diberikan.  

 

Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa lebih percaya 

diri daripada keadaan yang seharusnya. Dalam perilaku overconfidence, tindakan 

investor cenderung spekulatif karena investor mulai memprediksi return yang 

akan didapatkan secara berlebihan sehingga investor cenderung menargetkan 

return yang tinggi (Christian : 2014). Orang yang mengalami overconfidence akan 
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merasa mampu melakukan analisis dan memiliki pengetahuan yang pada 

kenyataannya tidaklah demikian. Sikap overconfidence akan mengarahkan 

sesorang pada perilaku sok tahu dan sok pintar sehingga dalam proses prediksi 

untuk membuat keputusan investasi akan keliru. Dan hal ini bukan saja akan 

mengakibatkan penyimpangan risiko, melainkan juga dapat menimbulkan bias 

psikologi lainnya seperti regreat aversion dan lain-lainnya. 

Bias overconfidence dapat saja terjadi karena investor yang tidak siap 

untuk masa depan. Investasi yang mereka lakukan adalah investasi yang bersifat 

jangka panjang, mereka merasa yakin bahwa mereka dapat mengantisipasi adanya 

kemungkinan kerugian serta risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Padahal 

dalam kenyataannya, mereka belum memiliki kesiapan yang matang karena begitu 

banyaknya perubahan yang bergerak secara cepat. Investor harus lebih memahami 

dan mengenali berbagai macam bentuk serta basis-basis dalam perencanaan 

investasi.  

2.1.4 Persepsi Risiko 

Miftah Toha (2009 : 141) mengemukakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah 

proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi 

tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, 

perasaan, dan penciuman.   

Berdasarkan beberapa definisi mengenai persepsi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa persepsi risiko merupakan suatu pandangan seorang investor yang timbul 

akibat penafsiran terhadap situasi yang ada pada kegiatan investasi yang mana 

akan menjadi pertimbangan antara return dan risiko dalam investasi yang akan 
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dipilihnya. Menurut Dewi (2014) persepi risiko merupakan pandangan individu 

investor terhadap risiko yang akan diperolehnya ketika melakukan pengambilan 

keputusan investasi. Persepsi risiko memainkan peran yang penting dalam 

perilaku manusia khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dalam 

keadaan yang tidak pasti. Persepsi risiko sangat tergantung pada karakteristik 

psikologis dan keadaan masing-masing individu. Jenis resiko investasi 

dikelompokkan dalam dua kelompok besar (Jones, 2009 : 127), yaitu:  

1. Risiko sistematis/systematic risk/undiversifiable risk  

Risiko pasar tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi oleh portfolio. 

Misalnya, kenaikan inflasi yang tajam, resesi, kenaikan tingkat bunga, dan 

siklus ekonomi.  

2. Risiko tidak sistematis/unsystematic risk/diversifiable risk  

Risiko spesifik bagi perusahaan yang mencakup kebijakan dan keputusan 

strategik, operasi, dan keXXZuangan. Risiko ini berbeda antara berbagai 

perusahaan sehingga memfokuskan pada dampak spesifik terhadap saham atau 

sektor tertentu.  

2.1.5 Literasi Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan Investasi 

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor pendukung pengambilan keputusn 

investasi. Hal ini dikarenakan ketika seseorang melakukan investasi, maka ia 

harus memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait keuangan dengan baik. jika 

tingkat literasi keuangan yang dimilikinya rendah, maka investor kemungkinan 

akan melakukan kesalahan terutama dalam hal pengambilan keputusan investasi 
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yang nantinya akan berdampak buruk pada pengembalian dana investor. Menurut 

Sofi dkk (2016) tingkat pendidikan responden dikatakan bahwa dapat menopang 

pengetahuan keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin baik pula tingkat literasi keuangan orang tersebut. Demikian pula, 

semakin lama pengalaman seseorang, khususnya pengalami investasi, maka 

semakin baik tingkat literasi keuangannya. 

2.1.6 Overconfidence terhadap Pengambilan Keputusan Investasi 

Overconfidence merupakan kepercayaan yang tidak beralasan dalam penalaran 

intuisi seseorang, penilaian, dan kemampuan kognitif. Overconfidence akan 

membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh 

investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi yang dilakukan karena 

investor melebih-lebihkan kemampuan.  

Investor dengan Overconfidence bias ini akan mengesampingkan informasi 

yang didapat karena dia terlalu percaya pada keyakinan sendiri. Mereka terlalu yakin 

dan percaya pada pandangan dan pengetahuan mereka sendiri sehingga informasi lain 

yang mereka dapat tidak terlalu mereka hiraukan. Rasa percaya diri yang berlebihan 

menyebabkan investor menaksir terlalu tinggi terhadap pengetahuan yang dimiliki, 

menaksir terlalu rendah terhadap resiko dan melebih-lebihkan kemampuan dalam hal 

melakukan kontrol atas apa yang terjadi. (Waiqotul dan Sri : 2017) 

Semakin tinggi sikap overconfidence yang dimiliki oleh investor maka investor 

semakin percaya bahwa dengan melakukan investasi akan mendapatkan return yang 

tinggi dan resiko yang rendah. Dengan kata lain jenis bias ini mampu mempengaruhi 

pengambilan keputusan seorang investor. 
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2.1.7 Persepsi Risiko terhadap Pengambilan Keputusan Investasi 

Dalam hal ini, persepsi risiko setiap individu memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan investasi. Apabila seseorang memiliki tingkat persepsi 

risiko yang tinggi dalam arti sangat memperhatikan besar kecilnya risiko dalam 

suatu pengambilan keputusan investasi, maka ia telah siap dalam menerima risiko 

atau kegagalan dalam investasi tersebut dengan cara ia telah membuat berbagai 

alternatif untuk menghadapi serta meminimalisir risiko yang timbul.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rr. Iramani (2014) 

membuktikan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang memiliki 

persepsi risiko yang tinggi pada suatu kegiatan maka ia cenderung memiliki sikap 

yang berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga akan 

memperbesar tingkatan niatnya untuk berinvestasi.   
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun model kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari bebrapa hipotesis penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan pada landasan teori dari topik yang 

diteliti. 

H1  :  Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan    

keputusan investasi. 

H2  :  Overconfidence berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

H3  :  Persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 
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