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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum  penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian yang menguji dan 

menganalisi tentang karakteristik perilaku investor dan faktor – faktor yang 

mempengaruhinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

bagi peneliti, diantaranya: 

2.1.1 Indah Pratiwi dan Prijati (2016) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Jenis Investasi dan 

perilaku Investor Pasar Modal Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor demografi berpengaruh terhadap jenis investasi dan perilaku 

investor di pasar modal disurabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

yang dilakukan Indah Pratiwi dan Prijati adalah investor pasar modal di Surabaya. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Dalam 

penelitiannya Indah Pratiwi menggunakan sampel sebanyak seratus responden 

pada sepuluh perusahaan sekuritas di Surabaya. Analisis data yang digunakan 

adalah crosstab dan chi-square untuk hipotesis. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor demografi pada status pernikahan secara signifikan 

mempengaruhi perilaku investor, sedangkan jenis investasi berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku investor di pasar modal. 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 
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a. Perilaku investor menjadi variabel dependent dalam kedua penelitian. 

b. Penelitian yang dilakukan Indah Pratiwi dan penelitian saat ini, menggunakan 

variabel independen faktor demografi. 

c. Responden Penelitian yang dilakukan Indah Pratiwi dan penelitian saat ini 

sama, yakni investor di Bursa Efek Surabaya. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

• Penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independent faktor 

demografi. Sedangkan pada penelitian saat ini menambahkan variabel 

expected return dan persepsi risiko sebagai variabel independent. 

2.1.2. Lutfi (2010)  

Penelitian ini berjudul “The Relationship Between Demographic Factors And 

Investment Decision In Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan anatara faktor demografi seperti jenis kelamin, status 

pernikahan, Pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan persepsi risiko 

terhadap pilihan berinvestasi. Penelitian yang dilakukan lutfi (2010) 

menggunakan sampel sebanyak 84 investor pasar modal di Surabaya.  Analisis 

Hipotesis dari penelitian ini menggunakan Chi-Square. Hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor demografi persepsi risiko 

terhadap pilihan berinvestasi investor. 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Variabel independent penelitian  yang dilakukan Lutfi dan peneliti saat ini 

sama yakni faktor demografi. 
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b. Responden dalam penelitian yang dilakukan Lutfi dan penelitian yang 

dilakukan penelitian saat ini adalah investor di pasar modal Surabaya 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independent faktor 

demografi, sedangkan penelitian sat ini menambahkan dua variabel 

independent yakni variabel expected return dan persepsi risiko. 

b. Penelitian saat ini lebih berfokus pada perilaku investor sedangkan penelitian 

sebelumnya berfokus pada pilihan berinvestasi. 

2.1.3 Daniel Raditya T, I ketut Budhiartha dan I Made Sadha Suardhika 

(2014) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Modal Investasi Minimal, di BNI Sekuritas 

Return dan Persepsi Terhadap Risiko pada minat Investasi Mahasiswa dengan 

penghasilan sebagai Variabel Moderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji efek dari adanya dana investasi minimum, pengembalian dan persepsi 

risiko terhadap kepentingan investasi. (perilaku investor dalam memilih investasi), 

dengan upah yang digunakan sebagai variabel moderat. Teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) teknik ini digunakan 

untuk menguji upah sebagai variabel moderat. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan adalah kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 252. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Daniel Raditya T, I ketut Budiartha, dan I 

made Sadha Suardhika (2014), menyatakan hasil investasi minimum tidak 

mempengaruhi kepentingan variabel investasi, melaikan variabel persepsi risiko 
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dan imbalan yang mempengaruhi pertimbangan keputusan dan  perilaku investor, 

sedangkan  upah tidak bisa menjadi variabel moderat. 

 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Penelitian sebelumnya dan penelitian saat menggunakan variabel independent 

yaitu return dan persepsi risiko. 

b. Variabel dependent dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah 

perilaku investor. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independent, expected 

return dan persepsi risiko. sedangkan penelitian saat ini menambahkan faktor 

demografi sebagai variabel independent. 

b. Variabel dependent dari penelitian sebelumnya adalah minat berinvestasi 

investor, sedangkan variabel independent peneliti saat ini adalah perilaku 

investor. 

2.1.4. Nadia Kartika dan Rr.Iramani (2013) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Overconvidane, Experience, Emotion, terhadap 

Risk Preseption dan Risk Attitude pada Investor Pasar Modal di Surabaya”  

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menjelaskan pengaruh persepsi risiko dan 

sikap risiko. Faktor Internal dalam penelitian ini adalah sikap overconvidance atau 

perasaan terlalu percaya, pengalaman berinvestasi dan emosi. Sampel dari 

penelitian ini adalah para investor di pasar modal Surabaya. Metode yang 

digunakan peneliti terdahulu adalah kuisioner. Jumlah responden sebanyak 104 
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investor. Analisis hipotesis dari penelitian ini menggunakan Generalized 

Structired Componen Analysis (GSCA). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

faktor internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi risiko dan 

sikap risiko, disamping itu persepsi risiko juga tidak berpengaruh terhadap sikap 

risiko. Namun persepsi risiko berpengaruh terhadap perilaku investor bila dilihat 

dari sisi experiance atau pengalaman. 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Pengaruh persepsi risiko (risk perception) .menjadi variabel penelitian dalam 

penelitian Nadia Kartika dan Rr.Iramani, serta penelitian saat ini. 

b. Responden dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan peneliti 

saat ini adalah investor di pasar modal Surabaya. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Penelitian saat ini menjadikan persepsi risiko sebagai variabel independent, 

sedangkan Nadia Kartika dan Rr.Iramani menjadikan persepsi risiko sebagai 

variabel dependent. 

b. Penelitian Nadia Kartika dan Rr. Iramani menggunakan Generalized Structired 

Componen Analysis (GSCA) sedangkan Peneliti menggunakan Multiple 

Regression Analysis (MRA). 

2.1.5 Ryanda Bella Rengku (2012) 

Penelitian ini berjudul “Faktor Internal dan Pengaruhnya Terhadap Risk 

Perception dan Expected Return Perception” Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh faktor internal terhadap persepsi risiko dan persepsi 

return yang diharapkan. Faktor internal dalam penelitian ini terdiri dari 
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overconvidance, emotion. akuntansi mental dan pengalaman dalam berinvestasi. 

Sampel dari penelitian ini adalah investor di Surabaya yang menginvestasikan 

dananya pada tabungan, property, emas, dana bersama dan deposito. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah employs classical assumption tes dan 

Multiple Regression Analysis (MRA). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

persepsi risiko investor memilki hubungan yang positif terhadap expected return. 

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ryandra Bella Rengku (2012), dan penelitian 

saat ini sama-sama meneliti mengenai pengaruh persepsi risiko (Risk 

Perception) dan expected return. 

b. penelitian Ryandra Bella Rengku (2012) dan penelitian saat ini sama – sama 

menggunakan responden investor yang menginvestasikan dananya pada real 

asset. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah : 

• Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel yang 

menginvestasikan datanya pada real asset yang cenderung bersifat low risk 

sedangkan pada penelitian saat ini juga menggunakan sampel investor yang 

menginvestasikan dananya pada investasi high risk. 

2.1.6    Zhuo Qiaoa, Ephraim Clarks, Wing-Keung  (2012) 

Penelitian  ini berjudul “Investors preference towards risk evidence from the 

Taiwan stock and stock index futures markets”   Tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk menguji dominasi hubungan antara indeks saham berjangka, dengan 

perilaku investor risk seeker dan risk averter. Metode pengumpulan data dengan 
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menyebarkan kuesioner pada Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted 

Stock Index (TAIEX) dan Indeks Future (TX). Dan mengambil data dari Data 

Stream International mulai 21 juli 1998 sampai 30 juni 2008. Hasil dari penelitian 

ini adalah pasar berjangka  lebih  menjadi  fluktuatif. Dengan imbal hasil yang 

lebih tinggi dibanding pasar spot yang menunjukkan risiko pengalih perhatian 

(risk averter) lebih untuk memilih  berinvestasi di tempat yang lebih  rendah 

risikonya. Sedangkan para penyuka risiko (risk seeker) lebih menyukai 

berinvestasi ditempat yang memiliki risiko tinggi  namun dengan tingkat 

keuntungan yang tinggi pula. Dengan demikian perolehan deviden atau 

keuntungan akan dapat dimaksimalkan. 

Kesimpulannya risk averter lebih memilih untuk membeli saham 

terindeks. Yaitu saham yang sudah jelas dan memiliki peringkat tinggi dengan 

risiko yang dapat diminimalkan. sedangkan pencari risiko tertarik pada indeks 

berjangka panjang untuk memaksimalkan perkiraan mereka utilitas. Penelitian ini 

di lakukan dengan menggunakan metode tes dominasi stokastik dan penelitian ini 

dilakukan di Bursa Efek Taiwan pada tahun 2012. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah : 

a. Variabel dependent penelitian terdahulu yang dilakukan Zhuo Qiaoa, Ephraim 

Clarks, Wing-Keung  (2012) dan penelitian saat ini adalah perilaku investor  

b. Penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini meneliti faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku investor risk seeker dan risk averter. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah : 
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a. Penelitian sebelumnya menggunakan metode tes dominasi stokastik. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan SPSS. 

b. Responden dalam penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Taiwan. 

Sedangkan dalam penelitian saat ini peneliti melakukan penelitian di 

Indonesia, utamanya investor pasar modal Surabaya. dan Investor yang 

menanamkan dana baik pada asset real maupun  perbankan.
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian. 

Peneliti 

Indah Pratiwi & 

Prijati (2015) 

Lutfi (2010) 

Dalam Bahasa 

Inggris 

Daniel Raditya T, 

 I Ketut Budiartha, 

 I Made Sadha 

Suardhika (2014) 

Nadia Kartika 

& Rr. Iramani 

(2013) 

Ryanda Bella 

Rengku (2012) 

Zhuo Qiaoa, Ephraim 

Clarks, Wing-Keung  

(2012) 

Peneliti  

(2017) 

Judul 

Pngaruh faktor 

demografi 

terhadap jenis 

ivestasi dan 

perilaku investor 

pasar 

modalsurabaya 

The Relationship 

Between 

Demographic 

Factors And 

Investment 

Decision In 

Surabaya 

Pengaruh modal 

investasi minimal 

di BNI, sekuritas, 

return dan persepsi 

terhadap risiko 

pada minat 

investasi 

mahasiswa,dengan 

penghasilan 

sebagai variabel 

moderasi 

Pengaruh 

Overconfidance

,Experience, 

Emotion 

Terhadap Risk 

Perception Risk 

Attitude Pada 

Investor Pasar 

Modal Di 

Surabaya 

Faktor Internal 

dan 

Pengaruhnya 

Terhadap Risk 

Perception dan 

Expected Return 

Perception 

preference towards 

risk: evidence from the 

Taiwan stock and 

stock index futures 

markets 

Pengaruh 

Faktor 

Demografi, 

Tingkat 

Return dan 

Persepsi 

Risiko 

Terhadap 

Perilaku 

Investor Risk 

Seeker dan 

Risk Averter. 

Variabel 

bebas 

Faktor 

demografi 

Hubungan faktor 

demografi 

Modal investasi, 

return, dan persepsi 

risiko 

Overconfidance

,Experience, 

Emotion, dan 

persepsi risiko 

Faktor Internal 

dan 

Pengaruhnya 

Faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku berivestasi 

tor Demografi, 

Tingkat 

Return dan 

Persepsi 

Risiko 

Variabel 

terikat 

Perilaku 

investor 

Keputusan 

berinvestasi  

Minat berinvestasi Sikap dan  

perilaku 

investor 

Risk Perception 

dan Expected 

Return 

Perception 

Perilaku risk seeker 

dan risk averter 

Perilaku 

investor dan 

sikap/kecende

rungan 

pemilihan 

investasi 

1
5
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Sumber : Indah Pratiwi & Prijati (2015), lutfi (2010), Daniel Raditya T, I Ketut Budiartha,I Made Sadha Suardika (2014),Nadia 

Kartika & Rr.iramani (2013), Ryanda Bella Rengku (2012), Zhuo Qiaoa, Ephraim Clarks, Wing-Keung  (2012)

Data 

Responde

n 

100 84 252 104 - Data dalam Indeks 

Taiwan sejak 21 juli 

1998 – 30 juni 2008. 

100 

Teknik 

sampling 

Purposive 

sampling 

Convenience 

sampling. 

Purposive sampling Purposive 

sampling 

Purposive 

sampling 

Purposive sampling Purposive 

sampling 

Analisios 

data 

Chi- Square Chi- Square MRA (Multi 

Regression 

Analisys) 

SEM (structural 

Equation 

Modeling) 

Employs 

classical 

assumption dan 

MRA (Multi 

Regression 

Analisys) 

tes dominasi stokastik MRA (Multi 

Regression 

Analisys) 

Dan  Chi- 

Square 

hasil 

Faktor 

demografi pada 

status 

pernikahan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

perilaku 

investor,  

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara faktor 

demografi, persepsi 

risiko terhadap 

pilihan berinvestasi 

investor. 

expected return 

berpengaruh 

terhadap perilaku 

investor  

ada hubungan 

positif antara risk 

dan return. 

Risk Perseption 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap 

perilaku 

investor. 

risk perception 

berpengaruh  

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap 

perilaku 

investor, dan  

expected return 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku 

investor.. 

risk averter lebih 

memilih untuk 

membeli saham 

terindeks, sedangkan 

pencari risiko tertarik 

pada indeks berjangka 

panjang untuk 

memaksimalkan 

perkiraan mereka 

utilitas 

- 

1
6
 



17 

 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan 

penyusunan hipotesis serta analisisnya. 

2.2.1 Perilaku Investor 

Investor merupakan salah satu bagian terpenting dalam hal investasi. Investor 

adalah seseorang atau individu yang melakukan investasi. Tujuan seorang investor 

melakukan investasi adalah keuntungan atas transaksi yang dilakukan. Dalam 

melakukan investasi banyak faktor yang mempengarahi pengambilan keputusan 

seorang investor yaitu karakteristik pengambilan keputusan.  

Indikator dalam variabel perilaku investor adalah perilaku risk seeker dan risk 

averse. Nantinya akan diuraikan menjadi tujuh pertanyaan dalam kuesioner. Risk 

Seeker adalah  seorang investor yang cenderung menyukai risiko. Mental risk seeker 

biasanya dimilki oleh pelaku bisnis besar yang cenderung sangat menyukai 

risiko.sedangkan Risk Averter adalah investor yang cenderung menghindari risiko. 

Investor dengan tipe ini juga biasa disebut safety player yang biasanya dilakukan 

pelaku bisnis yang memiliki karakter senang melakukan kegiatan biasa. 

2.2.2 Faktor Demografi 

Faktor Demografi adalah kemampuan dalam diri, maupun penghargaan atau 

pemberian status diri yang berasal dari lingkungan atau sosial. Pengaruh faktor 

demografi investor perlu dipertimbangkan karena dalam pengambilan keputusan 

investasi, investor sering melibatkan lebih dari satu individu dalam pengambilan 
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keputusan. Setiap individu memiliki perbedaan pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

perilaku seorang investor. Berberapa variabel termasuk kedalam indikator demografi 

meliputi jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, 

pengeluaran perbulan, dana investasi 

a. Jenis kelamin  

Investasi bukan hanya diduduki oleh kaum laki- laki saja saat ini perempuan 

sudah mulai melakukan investasi. Namun pada umumnya laki- laki lebih 

overconfidence dibandingkan perempuan. Oleh sebab itu laki – laki lebih berani 

mengambil risiko dibandingkan perempuan. Sehingga muncul asumsi laki – 

laki cenderung risk seeker sedangkan perempuan cenderung risk averter. 

Laki-laki akan cenderung lebih berani dalam menggambil keputusan. Hal ini 

disebabkan secara status dan kedudukan laki-laki lebnih tinggi dibandingkan 

perempuan. Hal ini dibuktikan dengan omset saham pada umumnya laki-laki 

lebih tinggi dari pada perempuan (Barber dan Odean, 2001). 

b. Usia.  

Berdasakan hasil penelitian Kiran dan Rao (2004) yang berjudul “Indentfying 

investor Group Segment Based On Demogapihic and psycograpihic” 96 persen 

faktor usia berpengaruh kuat pada risiko yang diambil dalam berinvestasi, 

dimana pada saat berusia 41 - 50 tahun orang akan cenderung menghindari 

risiko. 
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Semakin tua usia seseorang maka kecenderungan sifat menghindari risiko akan 

lebih kuat. Hal ini karena semakin banyak pula faktor pertimbangan yang harus 

dipertimbangkan mengenai apa yang akan terjadi di hari esok. 

c. Status Pernikahan 

Status pernikahan tidak memiliki hubungan dengan faktor-faktor pertimbangan 

keputusan investasi, baik investor yang sudah menikah ataupun yang  belum 

menikah faktor pertimbangan investasinya tetap sama. Pernyataan tersebut 

terdapat didalam jurnal Kusumawati (2013) “factor Demografi, Economic 

Faktors dan Behavioral Motivation dalam pertimbangan keputusan investasi di 

Surabaya”. 

Namun status pernikahan akan memilki pengaruh terhadap perilaku investor. 

Karena setelah seseorang menikah pasangan akan mempengaruhi perilaku 

investor dalam pengambilan keputusan. Secara garis besar akan ada faktor baru 

yang mempengaruhi atau menjadi pertimbangan seorang investor.  

d. Pendidikan Terakhir 

Bhandari dan Deaves (2004), dalam jurnalnya melakukan survey terhadap 

investor di Canada, Amerika Utara menggunakan kuesioner. Dari 2.000 

responden dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin 

tiggi pula toleransi terhadap risiko.  

Rata–rata seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pengetahuan 

dan pengalaman lebih besar sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam 

berperilaku dan mengambil keputusan mengenai investasinya. 
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e. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi perilaku investor dalam 

berinvestasi, berdasarkan penelitian Kiran dan Rao (2004) menyatakan bahwa 

semakin banyak jumlah anggota keluarga maka investor akan cenderung 

bersikap risk averter. dan sebaliknya semakin sedikit jumlah anggota keluarga 

maka investor cenderung besikap risk seeker.  

Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin 

banyak pula hal yang harus dipertimbangakan seorang investor. Perilaku 

investor dan proses pengambilan keputusan seorang investor akan semakin 

berat ketika jumlah anggota keluarga yang ditanggung semakin banyak.  

f. Pendapatan perbulan. 

Berdasar penelitian yang dilakukan Barber dan Odean (2001) menyatakan 

bahwa pendapatan berpengaruh negative terhadap turnover saham. Investor 

yang memiliki pengahasilan tinggi, cenderung tidak menyukai investasi dengan 

keadaan tetap. Mereka lebih menyukai asset fluktuatif dengan tingkat return 

tinggi. 

Sedangkan investor yang memiliki pendapatan rendah lebih cenderung merasa 

nyaman terhadap investasi yang dimiliki dan tidak mau berubah-ubah. Hal ini 

dilakukan atas dasar mengurangi resiko yang akan terjadi. 
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g. Dana Investasi. 

Dana Investasi merupakan pengalokasian atas sebagian pendapatan yang 

diperoleh setiap bulan untuk dialokasikan menjadi investasi. Investasi dapat 

berupa investasi sekuritas, asset rill danasset perbankan. Dengan tujuan 

mendapatan keuntungan lebih atas dana yang diinvestasikan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lutfi (2010) dana investasi memiliki 

pengaruh terhadap perilaku investor. Semakin besar dana yang diinvestasikan 

maka investor akan cenerung bersikap berhati-hati atas dana investasinya (Risk 

Averter) 

2.2.3 Expected Return. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam sebuah 

investasi jogiyanto (2010). Sedangkan expected return merupakan sebuah penilaian 

return atau keuntungan yang berpotensi untuk dicapai oleh seorang investor atas 

suatu pilihan investasi. Ketika akan menginvestasikan dana investasi seorang investor 

akan mempertimbangkan sebuah return atas dana investasi yang dikeluarkan sebagai 

upah atau imbalan yang diterima dari harga sebuah risiko yang dihadapi. Dalam 

penelitian Jogiyanto (2010), menyatakan bahwa return dapat berupa return realisasi 

(realized return) dihitung menggunakan data historis yang sudah terjadi, atau return 

ekspektasi (expected return) yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi dimasa 

yang akan datang.  

Indikator dalam variabel Expected Return adalah persepsi terhadap tingkat 

keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor didalam investasinya. Dari 
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indikator tersebut nantinya akan diuraikan menjadi tiga pertanyaan.. Pada dasarnya 

pengukuran variabel expected return dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara 

kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran Expected return secara kuantitatif, dengan 

rumus perhitungan sebagai berikut : 

1. Menghitung Tingkat Keuntungan (Return)  

Rumus :  

                        Ri =   Pt+1 – Pt  

                                        Pt  

Hanya saja untuk maksud agar dalam analisis statistik perhitungan return 

tersebut tidak bias, karena terpengaruh oleh magnitude pembaginya, 

perhitungan return dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

                        Ri = Ln (Pt+1 / Pt)  

Dimana :  

Ri = Tingkat keuntungan (return). 

Pt = Harga penutupan saham periode t. 

Pt+1 = Harga penutupan saham periode sesudahnya. 

2. Menghitung Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan (Expected Return) 

Rumus :  
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Dimana :  

E(Ri) = Tingkat keuntungan dari investasi i yang diharapkan  

n = Banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi  

Rij = Tingkat keuntungan yang telah diperoleh 

3. Menghitung Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Dari 

Portofolio (Expected Return Portofolio)  

Rumus : 

            

Dimana :  

E(Rp) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio  

Xi = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i  

 E(R i) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham i 

Namun dalam penelitian saat ini pengukuran variabel expected return tidak 

dilakukan secara kuantitatif melainkan akan diukur dengan menggunakan indikator.. 

Pengukuran variabel akan dilakukan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. 

Dari jawaban responden dalam kuesioner akan diketahui seberapa besar pengaruh 

expected return terhadap pengambilan keputusan investor dan pengaruhnya terhadap 

perilaku investor. 
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2.2.4 Persepsi Risiko 

Persepsi terhadap risiko merupakan sebah perkiran akan kondisi kerugian 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seorang investor dengan tingkat 

overconvidence yang tinggi memiliki  risk peception yang rendah, hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ryanda Bella R (2012) risk peception merujuk pada bentuk 

penilaian risiko, investor akan memperkirakan seberapa besar atau kecil risiko yang 

ada suatu investasi. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin rendah 

persepsi risiko seorang investor terhadap risiko maka tingkat kepercayaan investor 

terhadap sesuatu sangat tinggi, sebaliknya semakin tinggi persepsi risiko maka 

tingkat kepercayaan investor akan semakin rendah. 

Indikator pada pengukuran variabel Persepsi risiko adalah pemilihan investasi 

yang berisiko. Yang nantinya didalam kuesioner akan diuraikan menjadi enam 

pertanyaan. Pengukuran persepsi risiko akan dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan penilaian berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. Untuk 

menguji seberapa besar pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku investor. 

2.2.5 Pengaruh Demografi dan Perilaku Investor 

Faktor demografi merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku investor. Perilaku investor erat kaitannya dengan faktor demografi. 

Dalam pengambilan keputusan latar belakang diri dan sosial, menjadi penentu 

perilaku seseorang. Semakin tinggi status sosial akan semakin mempengaruhi 

perilakunya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Prijati 

(2015) hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor demografi status pernikahan 
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secara signifikan mempengaruhi perilaku investor. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Lutfi (2010) juga menyatakan bahwa faktor demografi juga mempengaruhi 

perilaku investor. 

2.2.6 Pengaruh Expected Return dan Perilaku Investor 

Expeceted Return merupakan harapan atau prediksi keuntungan dimasa yang 

akan datang. sehingga expected return memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

perilaku investor. Dalam melakukan investasi expected return merupakan sebuah 

pertimbangan atau alasan pengambilan keputusan seorang investor. Sehingga erat 

kaitannya dengan perilaku investor. Semakin tinggi expected return seorang investor 

semakin besar pula pengaruh tindakan yang akan dilakukan oleh seorang investor. 

Biasanya seorang investor akan cenderung bersifat overconvidance ketika expected 

return mereka tinggi. Return merupakan tujuan dari investasi yang dijalankan 

investor hal ini dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Daniel Raditya T, I 

Ketut Budiartha, I Made Sadha Suardhika (2014) bahwa expected return meiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku investor. 

2.2.7 Pengaruh Persepsi Risiko dan Perilaku Investor. 

Persepsi risiko erat kaitannya dengan perilaku investor, sebelum mengambil 

keputusan mengenai investasi pertimbangan akan kemungkinan risiko yang akan 

terjadi dimasa mendatang adalah hal yang sangat penting. Semakin tinggi persepsi 

seorang investor terhadap risiko yang akan terjadi, semakin bertahi-hati pula perilaku 

seorang investor dalam mengambil keputusan.  Hasil penellitian Nadia Kartika & Rr. 

Iramani (2013) menyatakan bahwa risk perception berpengaruh terhadap perilaku 
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investor bila dilihat dari sudut pandang pengalaman atau experience dalam 

berinvestasi. Hasil yang sama juga dikemukakan dalam peneliltian yang dilakukan 

Ryanda Bella Rengku (2012). Dalam berinvestasi persepsi risiko memilki hubungan 

yang positif terhadap expected return. 

2.2.8 Pengaruh faktor demografi, tingkat keuntungan dan persepsi risiko 

terhadap perilaku seorang investor. 

Dalam beberapa kasus, laki-laki akan lebih baik dalam pengambilan keputusan 

dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan perbedaan pola pikir antara laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki lebih banyak memikirkan baik dan buruknya suatu hal sebelum 

mereka mengambil keputusan. Sedangkan perempuan biasanya lebih mudah dan 

lebih cepat dalam mengambil keputusan, Dalam berinvestasi para investor cenderung 

menginginkan memperoleh tingkat keuntungan yang besar dengan tingkat risk yang 

kecil. Namun kenyataannya dalam teori keuangan Risk dan Return memiliki 

hubungan yang positif. Sehingga risiko (risk) ini tidak dapat untung dihilangkan. 

Namun risiko ini dapat untuk dihindari atau diminimalisisr keberadaannya. Pengaruh 

faktor demografi lainnya juga perlu dipertimbangkan, karena faktor demografi 

memilki pengaruh terhadap perilaku investor. Faktor demografi pada status 

pernikahan secara significant berpengaruh terhadap perilaku investor. Sedangkan 

jenis investasi berpengaruh significan terhadap perilaku investor dipasar modal 

Surabaya, Indah Pratiwi & Prijati (2015). 

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan daviasi dari outcome yang 

diharapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Raditya T, I Ketut 
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Budhiartha, I Made Sadha Suardhika (2014) didapatkan hasil bahwa minat dan 

keputusan berinvestasi seorang investor dipengaruhi oleh expected return dan risk 

perception. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat return dan Persepsi Risiko 

memiliki hubungan yang significan terhadap perilaku investor bila dilihat dari sudut 

pandang pengalaman investasi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun model kerangka penelitian 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber : Indah Pratiwi dan Prijati (2015), Lutfi (2010), Daniel Raditya T, I Ketut 

Budiartha, I Made Sadha Suardhika (2014), Nadia Kartika & Rr. Iramani 

(2013) dan Ryanda Bella Rengku (2012). 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka yang telah dibentuk di atas, berikut 

adalah hipotesis yang dapat diajukan : 

H1 : Faktor demografi berpengaruh signifikan terhadap perilaku investor.  

H2 : Faktor expected return berpengaruh positif terhadap perilaku investor. 

H3 : Faktor persepsi risiko berpengaruh positif terhadap perilaku investor. 

H4    : Expected return dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh terhadap 

perilaku investor. 


