BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Terdahulu
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh

peneliti lain yaitu:
2.1.1 Vries dan Gerber (2017)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Familiarity
pada keputusan investasi individu di pasar saham Afrika Selatan. Subjek
penelitian ini adalah 500 mahasiswa yang ada di Afrika Selatan. Data yang
digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner secara online.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random
sampling, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah ANOVA.
Penelitian ini membuktikan bahwa kemungkinan investor ber invenstasi pada
perusahaan yang familiar lebih tinggi daripada perusahaan yang kurang familiar,
dengan ini dapat disimpulkan bahawa ada pengaruh Familiarity terhadap
pengambilan keputusan investasi seseorang.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
variabel dependen dan independen. Variabel dependen sama-sama menggunakan
faktor psikologis Familiarity dan variabel independen adalah keputusan investasi.
Data yang digunakan merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan responden mahasiswa di Afrika
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Selatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan responden
investor saham di Surabaya. Variabel dependen dalam penelitian ini hanya
familiarity saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan menambahkan variabel
representativeness dan risk perception. Penelitian ini mengambil sampel dengan
teknik simple random sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan
menggunakan purposive sampling dan convenience sampling. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ANOVA sedangkan penelitian
yang akan dilakukan menggunakan analisis regresi berganda.
2.1.2 Aren dan Zengin (2016)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial
literacy dan risk perception terhadap financial investmen preferences yang secara
teoritis dibahas dalam literatur behavioral finance. Sampel dalam penelitian ini
melibatkan 94 responden yang tinggal di Istanbul dan

bersedia menjadi

sukarelawan dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah simple random sampling. Data diambil melalui kuesioner
baik secara langsung maupun dengan bantuan E-mail. Teknik analisis yang
digunakan adalah ANOVA dan Duncan Test. Penelitian ini membuktikan bahwa
tidak ada hubungan antara ciri kepribadian dengan keputusan investasi, tetapi risk
perception dan financial literacy berpengaruh terhadap keputusan investasi
individu.
Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian dari Selim
Aren dan Asiye Nur Zengin adalah menggunakan variabel independen yang sama
yaitu risk prception dan menggunakan variabel dependen keputusan investasi.
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Teknik pengambilan data juga sama, yaitu menggunakan data primer dengan
bantuan kuesioner.
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah
subjek penelitian terdahulu adalah orang yang tinggal di Istanbul sedangkan
penelitian yang akan dilakukan adalah investor saham di Surabaya. Penelitian ini
menggunakan financial literacy sebagai variabel independen sedangkan penelitian
yang akan dilakukan tidak. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik simple
random sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan
purposive sampling dan convenience sampling. Penelitian yang akan dilakukan
menggunakan representativeness dan familiarity sebagai variabel independen
tetapi penelitian ini tidak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis ANOVA
dan Ducan Test sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis
regresi berganda.
2.1.3 Stephanie Gozalie dan Njo Anastasia (2015)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku
heuristics dan herding terhadap pengambilan keputusan investasi properti hunian.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang diambil
dari 100 investor properti di Surabaya. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik simple random sampling. Data diolah menggunakan
pendekatan simultan dengan SEM dan PLS. Penelitian ini membuktikan bahwa
perilaku heuristics representativeness, anchoring, gambler’s fallacy, dan
availability bias berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, sedangkan
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perilaku heuristics overconvidence dan herding tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan investasi properti hunian.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
variabel independen menggunakan variabel heuristics representativeness dan
variabel dependen berupa keputusan investasi. Selain itu, data yang digunakan
sama-sama menggunakan data primer yang diambil dengan kuesioner.
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah
subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan investor properti hunian di
Kota Surabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan investor
saham di Surabaya. Penelitian ini berfokus pada investasi properti hunian
sedangkan penelitiaan yang akan dilakukan keputusan investasi saham. Penelitian
ini menggunakan herding sebagai variabel independen tetapi penelitian yang akan
dilakukan tidak. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan representativeness
sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan
variabel tersebut. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik simple random
sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan purposive
sampling dan convenience sampling. Data diolah dengan pendekatan simultan
menggunakan SEM dan PLS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
menggunakan analisis regresi berganda.
2.1.4 Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani (2014)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh experienced
regret, risk tolerance, overconvidence, dan risk perception pada pengambilan
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keputusan investasi. Sampel dalam penelitian ini merupakan Dosen Ekonomi di
Surabaya. Data yang dipakai merupakan data primer yang diambil dari 72
responden melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi
berganda. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling,
convenience sampling, dan snowball sampling. Hasil pada penelitian ini
menunjukkan bahwa risk perception dan risk tolerance berpengaruh signifikan
terhadap

pengambilan

keputusan

investasi,

tetapi

experience

regret,

overconvidence tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi
Dosen Ekonomi di Kota Surabaya.
Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya
adalah menggunakan variabel independen persepsi risiko dan variabel dependen
keputusan investasi. Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil
dengan menggunakan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan
purposive sampling dan convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan
juga sama-sama menggunakan teknik analisis regresi berganda.
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan sebelumnya adalah
penelitian sebelumnya menggunakan Dosen Ekonomi di Kota Surabaya sebagai
subyek penelitian sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan
investor saham di Surabaya sebagai subyek penelitian. Penelitian ini selain
menggunakan purposive sampling dan convenience sampling juga menggunakan
snowball

sampling

sedangkan

penelitian

yang

akan

dilakukan

hanya

menggunakan purposive sampling dan convenience sampling. Penelitian ini
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menggunakan variabel independen experience regret, risk tolerance, dan
overconfidence sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak. Penelitian yang
akan dilakukan menambahkan representativeness dan familiarity sebagai variabel
independen sedangkan penelitian ini tidak.
2.1.5 Rr. Iramani dan Dhyka Bagus (2008)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor psikologis
yang dapat menjelaskan perilaku investor dalam jual beli saham di Bursa Efek
Jakarta dan untuk mengetahui perbedaan signifikan faktor pembentuk perilaku
antara investor pria dan wanita. Sumber data yang digunakan adalah data primer
dengan kuesioner dan wawancara. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini
adalah investor yang melakukan transaksi saham dan beralokasi di Surabaya.
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Multistage
Sampling, yaitu pengambilan sampling dengan cara bertahap dari purposive
sampling, convenience sampling dan snowball sampling. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis faktor dan Independent Sample t-test. Penelitian
ini membuktikan bahwa faktor-faktor psikologis dapat menjelaskan perilaku
investor dalam melakukan transaksi perdagangan saham.
Persamaan penilitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini
dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan faktor psikologis
representativeness dan familiarity, sedangkan variabel independen sama-sama
berupa keputusan investasi. Teknik sampling yang digunakan penelitian ini dan
penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan purposive sampling dan
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convenience sampling. Data yang digunakan juga sama-sama menggunakan data
primer yang diambil dengan kuesioner.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika dalam
penelitian ini peneliti hanya menggunakan faktor psikologis, penelitian yang akan
dilakukan menambahkan risk perception sebagai variabel dependen. Penelitian
ini mengambil sampel dengan teknik purposive sampling, convenience sampling
dan snowball sampling sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya
menggunakan purposive sampling dan

convenience sampling. Penelitian ini

menggunakan analisis faktor dan independent sampel t-test sebagai teknik analisis
data sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis regresi
linier berganda.

Berikut merupakan Tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang:
Tabel 2.1
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN SEKARANG
Keterangan

Penelitian I

Penelitian II

Penelitian III

Peneliti

Vries dan Gerber Aren dan
(2017)
(2016)

Judul

The
Familiar
Versus
The
Unfamiliar
:
Familiarity
Amongst
Individual
Investors

Infulence
of
Financial Literacy
and Risk Perception
on
Choice
of
Investment

Pengaruh
Heuristics
Herding
Pengambilan
Investasi
Hunian

Familiarity

Financial Literacy
dan Risk
Perception

Perilaku
Heuristics Risk Tolerance,
dan Herding
Overconvidence dan

Variabel
Independent
Variabel
Dependent

Teknik
Sampling

Decision Making Decision
Investment
Investment

Simple Random
Sampling

Simple
Sampling

Zengin Stephanie Gozalie dan
Njo Anastasia (2015)

Penelitian
Sekarang
Dewi Ayu Wulandari Rr. Iramani dan Dhyka Ah. Rizki Zainal
dan Rr. Iramani (2014) Bagus (2008)
Musthofa (2017)
Studi
Experience
Regret,
Risk Studi
Eksplorasi Pengaruh
Risk
Tolerance,
Faktor-Faktor
Perception,
Overconvidence, dan Pembentuk Perilaku Representativeness
Risk Perception Pada Investor
dalam dan
Familiarity
Pengambilan
Transaksi
Saham Terhadap Keputusan
Keputusan Investasi (Studi
Perilaku Investasi Saham di
Dosen Ekonomi di Keuangan)
Surabaya
Surabaya
Penelitian IV

Making

Perilaku
dan
Terhadap
Keputsan
Properti

Penelitian V

Experience Regret,
Faktor-faktor
Psikologis

Risk
Perception,
Representativeness,
dan Familiarity

Keputusan Investasi

Keputusan Investasi

Risk perception
Keputusan Investasi

Random
Simple
Sampling

Keputsan Investasi

Purposive Sampling,
Convenience
Sampling,
dan
Random
Snowball
Sampling Multistage Sampling
(Multistage sampling)

Purposive Sampling,
Convenience
Sampling

Keterangan

Penelitian I

Penelitian II

SEM dan PLS

Analisis Regresi
Berganda

Penelitian
Sekarang
Independent sample T- Analisis
Regresi
test
Berganda

Data Primer

Data Primer

Data Primer

Penelitian III

Teknik
Analisis

ANOVA

ANOVA
Duncan Test

Jenis Data

Data Primer

Data Primer

Sampel

Mahasiswa
di Orang yang tinggal Investor Properti
Afrika Selatan
di Istanbul
Surabaya

Hasil
Penelitian

dan

Tidak ada hubungan
antara
ciri
Ada
pengaruh
kepribadian dengan
Familiarity
keputusan investasi,
terhadap
tetapi risk perception
pengambilan
dan financial literacy
keputusan
berpengaruh
investasi
signifikan terhadap
seseorang
keputusan investasi
individu.

Penelitian IV

di Dosen Ekonomi
Surabaya

Perilaku heuristics
representativeness,
anchoring,
gambler’s fallacy,
dan availability bias
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan investasi,
sedangkan perilaku
heuristics
overconvidence dan
herding tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan investasi
properti hunian

Penelitian V

di Investor saham
Surabaya

Risk perception dan
risk tolerance
berpengaruh
signifikan terhadap
pengambilan
keputusan investasi,
tetapi experience
regret,
overconvidence tidak
berpengaruh
terhadap
pengambilan
keputusan investasi

Data Primer
di Masyarakat
Surabaya

Faktor-faktor
psikologis
dapat
menjelaskan perilaku
investor
dalam
melakukan transaksi
perdagangan saham

Sumber : Vries dan Gerber (2017), Aren dan Zengin (2016), Stephanie Gozalie dan Njo Anastasia (2015), Dewi Ayu Wulandari dan
Rr. Iramani (2014), Rr. Iramani dan Dhyka Bagus (2008), data diolah.

Kota
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2.2

Landasan Teori
Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan

beberapa teori yang dapat mendukung penjelasan serta analisis pembahasan yang
akan dilakukan.
2.2.1 Investasi
Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya
yang dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh sejumlah kentungan di
masa yang akan datang (Eduardus Tandelilin, 2010:2). Perkembangan investasi
telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut
jumlah investor mapn dana yang dilibatkan, tetapi juga berbagai variasi jenis
instrumen sekuritas yang bisa dijadikan altrnatif investasi. Perkembangan tersebt
selanjtnya ikut mendorong sumberdaya manusia yang cakap dan mamp mengasai
pengelolaan investasi secara benar.
Dalam tataran praktik, investai biasanya dikaitkan dengan berbagai aktifitas
yeng terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam aset baik tergolong
real asset atapun yang berbentuk financial asset. Investasi real asset melibatkan
aset berwujud jangka panjang yang memiliki tingkat pengembalian yang besar
dan risiko yang tinggi seperti emas, tanah, dan real estate. Sedangkat untuk
financial asset melibatkan kontrak tertulis berupa selembaran kertas dari pihak
lain dengan jangka waktu yang relatif pendek, memiliki tingkat pengambalian
yang kecil dan memiliki risiko yang rendah seperti tabungan dan deposito (Irham
Fahmi, 2012:4).
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Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaituu individual
investor dan institutional investor. Investor individu terdiri dari individu-individu
yang melakukan investasi, sedangkan investor instutisional biasanya terdiri dari
perusahaan-perusahaan asransi, lembaga penyimpan dana, lembaga dana pensiun
mapun perusahaan investasi (Eduardus Tandelilin, 2010:4)
2.2.2 Keputusan Investasi
Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil
untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan
keuntungan di masa yang akan datang (Dewi Ayu wulandari dan Rr. Iramani,
2014). Dalam menentukan keputusan investasi, seseorang harus memperhatikan
banyak hal agar dapat menentukan keputusan tersebut dengan tepat dan dapat
mendapatkan keuntungan yang masksimal. Menurut Eduardus Tadelilin (2010:9),
hal mendasar dalam proses melakukan keputusan investasi adalah pemahaman
hubungan antara risk dan return. Dalam menentukan pilihan tempat untuk
melakukan investasi, bentuk dan macam serta komposisi dari suatu investasi yang
dipilih akan mempengaruhi tingkat kentungan yang diharapkan di masa yang akan
datang. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi para investor, jika dapat
menentukannya dengan benar maka akan mendapatkan return yang tinggi, namun
sebaliknya jika salah maka investor akan mendapatkan kerugian.
Seorang investor dalam melakukan keputusan investasi dapat dipengaruhi
oleh 2 faktor yaitu rasional dan irrasional. Faktor rasional terjadi ketika investor
mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi keuangan, ekonomi dan
lingkungan yang tersedia sebelum membuat keputusan untuk terlibat dalam
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investasi pada saham. Dalam praktiknya perilaku rasional ini tercermin pada
penggunaan analisis fundamental. Dalam analisis fundamental, minimal harus
mencakup analisis ekonomi, analisis industri dan analisis perusahaan. Analisis
fundamental adalah suatu analisis yang mempelajari hal-hal yang berkaitan
dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifatsifat dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental
menyatakan bahwa setiap investasi saham memiliki landasan yang kuat dan
disebut dengan nilai intrinsik yang dapat ditentukan melalui suatu analisa yang
sangat hati-hati terhadap kondisi perusahaan pada saat ini dan masa yang akan
datang. Nilai instrinsik merupakan suatu fungsi dari faktor-faktor perusahaan yang
dikombinasikan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang diharapkan terhadap
risiko yang melekat dalam saham tersebut.
Faktor lain yang mempengaruhi adalah irasional. Investor yang mempunyai
irasional tinggi cenderung menentukan keputusan investasi berdasarkan faktor
psikologi dan demografi. Faktor psiokologi yang dapat mempengaruhi keputusan
investasi meliputi risk perception, representativeness, familiaity, money attitude,
overconfidence, risk tolerance, experience regre dan self control. Sedangkan
faktor demografi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi meliputi tingkat
pendapatan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia dan etnis. Investor yang memiliki
psikologi yang baik cenderung akan tepat dalam menentukan keputusan investasi,
karena investor dengan psikologi yang baik dapat menganalisa risiko-risiko yang
akan dihadapi ketika memilih investasi, sehingga investor dengan psikologi yang
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baik dapat menyusun proporsi investasinya dengan mempertimbangkan risikorisiko yang timbul pada investasi tersebut (Shefrin, 2002:3)
Menurut Penilitan Al-Tamimi dan Kalli (2009), indikator yang digunakan
variabel ini adalah sebagai berikut:
a.

Citra diri perusahaan misalnya reputasi perusahaan, status perusahaan dan
etika perusahaan.

b.

Informasi keuangan misalnya kinerja keuangan, harga saham dan kinerja
saham di masa lalu.

c.

Informasi netral misalnya fluktuasi dan kepemilikan perusahaan.

d.

Informasi rujukan misalnya informasi broker, informasi dari keluarga dan
informasi dari teman.

e.

Kebutuhan keuangan pribadi misalnya deviden yang akan dibayarkan dan
meminimalkan resiko.

2.2.3 Risk Perception
Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan
kesan-kesan sensor investor guna memberikan arti bagi lingkungan investor
(Robbins dan Judge, 2008:175). Risk Perception adalah proses dimana sesorang
menginterpretasikan informasi mengenai risiko yang diperoleh. Williamson dan
Weyman (2005) mendefinisikan persepsi rissiko sebagai hasil dari banyak faktor
yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan
kerugian.
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Masalah persepsi dan kecenderungan kemudian berdampak pada kesiapan
individu untuk mengambil risiko. Kesiapan tersebut mungkin tergantung baik
pada ketidak pastian hasil karena pengetahuan yang tidak sempurna atau pada
skala potensi kerugian maupun keuntungan. Seseorang cenderung mendefinisikan
situasi berisiko apabila mengalami kerugian akibat jeleknya suatu keputusan,
khususnya jika kerugian tersebut berdampak pada sitasi keuangnnya. Menurut
Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani (2014), indikator yang digunakan variabel
ini adalah sebagai berikut:
a.

Berinvestasi tanpa jaminan

b.

Memiliki aset ata berinvestasi tanpa pertimbangan

c.

Penggunaan sebagian pendapatan untuk investasi yang berisiko.

2.2.4 Representativeness
Representativeness adalah keputusan berdasarkan pada terlalu percaya
dengan stereotype (Shefrin, 2007:14). Yang dimaksuk stereotype disini adalah
investor akan membuat keputusan investasi yang berpedoman pada pengalaman
masa lalu dan juga yang sesuai dengan gambaran mentalnya. Sering kali faktor ini
membuat seseorang dengan cepat menentukan keputusan investasi tanpa kajian
yang lebih dalam, investor cenderung tergesa-gesa dan ini akan berbahaya jika
dilakukan.
Menurut Ackert dan Deaves (2010:142) anggapan yang ditimbulkan oleh
faktor ini adalah sebagian besar investor berpendapat good company, good
investment. Menurut Pompian (2006), indikator yang digunakan dalam variabel
ini adalah sebagai berikut:
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a. Investor memandang berdasarkan sesuatu yang objektif atau dari luarnya
saja
b. Investor mengambil keputusan berdasarkan potensi keberhasilan
c. Investor cenderung mengambil keptusan investasi secara cepat dan
stereotype
d. Investor mengambil keputusan berdasarkan masa lalu dan dilakukan di
masa ini dan masa yang akan datang.
2.2.5 Familiarity
Familiarity adalah penilaian berdasarkan karena sesuatu yang sudah dikenal
atau familiar (Nofsinger, 2005:64). Faktor psikologis satu ini juga sering kali
mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan investasi. Familiarity
menyebabkan investor untuk lebih memilih investasi dalam hal apa saja yang
investor pikirkan serta investor tahu dan mengerti (Redhead, 2008:551).
Banyak dari investor yang cenderung memilih persahaan yang familiar
menurutnya dalam menentukan tempat investasi. Karena investor beranggapa jika
perusahaan maupun prodk investasi yang familiar memiliki tingkat risiko yang
rendah dibandingkan dengan yang kurag familiar. Menrut penelitian yang
dilakukan oleh Rr. Iramani dan Dhyka Bagus (2008), indikator yang digunakan
variabel ini adalah sebagai berikut:
a.

Investor lebih memilih produk investasi yang dikenal

b.

Investor lebih memilih produk investasi yang sudah mengetahui karakteristik
investasi (kelebihan dan kekurangan)
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c.

Investor lebih memilih Bank yang dikenal

d.

Saat menentukan investasi pada instrmen tanah dan property, investor lebih
memilih lokasi yang dikenal.

2.2.6 Pengaruh Risk Perception Terhadap Keputusan Investasi
Risk Perception merupakan faktor yang penting bagi seseorang dalam
menilai suatu risiko pada saat akan mengambil keputusan investasi. Investor yang
mempunyai risk perception tinggi cenderung sangat mempertimbangkan citra diri
dari perusahaan karena investor berpendapat jika perusahaan mempunyai citra diri
yang baik maka risiko yang akan dihadapi akan semakin rendah. Investor dengan
risk perception yang tinggi cenderung mempertimbangkan informasi keuangan
perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi, karena menurut
investor dengan mengetahui informasi keuangan dari perusahaan, investor dapat
mengetahui seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan dari risiko yang
dihadapi ketika melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Investor dengan
risk perception yang tinggi juga cenderung berhati-hati dalam memilih investasi.
Oleh karena itu, investor meminta saran dari teman atau keluarga dalam memilih
tempat investasi.
Penelitian yang dilakukan Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani (2014)
membuktikan

bahwa

risk

perception

berpengaruh

signifikan

terhadap

pengambilan keputusan investasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aren
dan Asi Zengin (2016) juga membuktikan bahwa risk perception juga
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hubungan tersebut
membuktikan bahwa apabila seseorang memiliki risk perception yang tinggi
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seharusnya akan memiliki sikap yang berhati – hati dalam menentukan keputusan
investasinya.
2.2.7 Pengaruh Representativeness Terhadap Keptusan Investasi
Representativeness

merupakan

pengambilan

keputusan

investasi

berdasarkan pemikiran stereotype (Shefrin, 2007:14). Stereotype adalah perilaku
pengambilan keputusan seorang investor yang berpedoman pada pengalaman
masa lalu dan informasi yang sesuai dengan gambaran mentalnya. Asumsi bahwa
keuntungan di masa yang akan datang akan sama dengan keuntungan yang baru
saja diterima tanpa memperduliakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
keadaan dari tempat investasi dengan kajian yang lebih dalam. Investor yang
mempunyai representativeness tinggi cenderung mempertimbangkan citra diri
dari perusahaan, karena investor berpendapat jika perusahaan mempunyai citra
diri yang baik maka keuntungan yang akan didapatkan jika melakukan investasi di
perusahaan

tersebut

representativeness

juga

tinggi

akan

juga

tinggi.

cenderung

Investor

yang

mempertimbangkan

mempunyai
informasi

keuangan, pandangan investor jika laporan keuangan dari perusahaan itu baik
maka perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga
keuntungan jika melakukan investasi pada perusahaan tersebut juga akan tinggi.
Investor dengan representativeness tinggi juga cenderung mencari informasi dari
teman, keluarga, maupun broker dalam memilih tempat investasi. Karena investor
percaya jika teman maupun keluarga investor pernah mendapatkan keuntungan
pada saat melakukan investasi di tempat tersebut maka investor juga akan
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mendapatkan keuntungan yang sama jika investor melakukan investai pada
perusahaan tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Stephanie Gozalie dan Njo Anastasia
(2015) membuktikan bahwa Representativeness berpengaruh signifikan terhadap
keputusan investasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rr. Iramani dan Dhyka
Bagus (2008) juga membuktikan bahwa ada pengaruh dari faktor psikologis
dalam melakukan keptusan investasi. Seseorang cenderung melakukan keputusan
investasi dengan melihat pengalamannya sendiri di masa lalu atau pengalaman
dari orang lain yang investor kenal tanpa meninjau lebih dalam perkembangan
informasi yang dapat merubah keuntungan yang didapatkan di masa lalu.
2.2.8 Pengaruh Familiarity Terhadap Keputusan Investasi
Familiarity merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang
dalam mengambil keptusan investasi. Familiarity adalah perilaku investor yang
cenderung memilih suatu investasi berdasarkan sesuatu yang familiar atau sudah
dikenal (Nofsinger, 2005:64). Investor akan merasa nyaman jika seseorang
tersebut telah mengenal jenis investasi investor karena investor sudah banyak
mengetahui tentang hal itu. Investor yang mempunyai familiarity tinggi cenderung
mempertimbangkan citra diri dari perusahaan dalam melakukan investasi.
Investor berpendapat jika perusahaan sudah go public atau banyak dikenal luas
oleh masyarakat maka keuntungan yang akan didapatkan jika melakukan investasi
pada perusahaan tersebut akan tinggi dan risiko kegagalan akan rendah. Investor
dengan familiarity tinggi cenderung tidak mempertimbangkan informasi keuangan
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dari perusahaan dan informasi dari teman, keluarga maupn broker untuk memilih
tempat investasi. Karena investor memiliki pandangan jika perusahaan sudah
banyak dikenal oleh kalangan masyarakat luas maka perusahaan itu bagus dan
tidak mungkin bangkrut.
Penelitian yang dilakukan oleh Rr. Iramani dan Dhyka Bagus (2008)
mennjukkan bahwa familiarity merupakan faktor bias yang membentuk perilaku
seorang investor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vries dan Gerber
(2017) juga membktikan bahwa Familiarity mempengaruhi seseorang dalam
melakukan keputusan investasi.
2.3

Kerangka Pemikiran
Berikut merupakan kerangka pemikiran kolaborasi dari penelitian ini :

Faktor Demografi

Faktor Psikologis

Keputusan
Investasi

Literasi Keuangan
Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI
Berikut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam masing-masing
faktor yang mempengaruhi keputusan investasi :
1.

Faktor Demografi
a. Pendapatan
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b. Jenis Pekerjaan
c. Etnis
2.

Faktor Psikologi
a. Risk Perception
b. Representativeness
c. Familiarity
d. Money Attitude
e. Overconvidence
f. Risk Tolerance
g. Experience Regret
h. Self Control

3.

Literasi Keuangan
a. Pengetahuan Keuangan
b. Pengalaman Keuangan
Selanjutnya penelitian ini mengambil sebagian variabel dari penelitian

kolaborasi dengan fokus pada aspek psikologi. Berikut gambar 2.2 menyajikan
gambar kerangka penelitian.
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Risk Perception

(+/-)
(+/-)
Keputusan
Investasi saham

Representativeness
(+/-)
Familiarity
Gambar 2.2
KERANGKA PENELITIAN

2.4

Hipotesis Penelitian
H1:

Risk perception berpengaruh signifikan terhadap keputusan
investasi saham

H2:

Representativeness berpengaruh signifikan terhadap keputusan
investasi saham

H3:

Familiarity berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi
saham

H4:

Risk perception, representativeness, dan familiarity secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi saham

