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ABSTRAK 

PERILAKU INVESTOR DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI PASAR MODAL 

(STUDI KASUS PADA INVESTOR SAHAM INDIVIDU DI BANDAR 

LAMPUNG) 

 

 

 

Oleh 

Rifatin Cholidia 

 

Perilaku keuangan bermaksud memahami perilaku investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh 

situasi yang kompleks. Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku investor 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Ada 8 informan yang 

diwawancara dalam penelitian ini dengan berbagai latar belakang, yaitu broker, 

pegawai BEI, dan investor saham individu. Hasil penelitian ini menggambarkan 

perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dimana, dalam 

pengambilan keputusanya investor kurang memperhatikan keadaan fundamental 

perusahan maupun hasil analisis industri bahkan investor sama sekali tidak 

mempertimbangkan keadaan ekonomi makro dalam pengambilan keputusan 

investasinya. Pengambilan keputusan investasi investor saham individu sangat 

dipengaruhi oleh faktor pesikologi yang tercemin dari penggunana pengalam, 

kelompok referensi dan tindakan spekulasi dalam pengambilan keputusan, ini 

menggambarkan perilaku pengambilan keputusan investor saham individu di 

Bandar Lampung cenderung irasional. 

 

Kata kunci:. perilaku investor, pengambilan keputusan investasi. 
  



 

ABSTRACT 

THE BEHAVIOR OF INVESTOR IN DECISION-MAKING INVESTMENT 

IN THE CAPITAL MARKET 

(CASE STUDY ON INDIVIDUAL STOCK INVESTORS IN BANDAR 

LAMPUNG) 

 

 

 

By 

Rifatin Cholidia 

 

Financial behavior intends understand the behavior of investors inside taking 

decision investment. Decision-making is a process of selecting the best alternative 

from a number of alternatives available in the influence of complex situation. 

Decision-making investment will be greatly influenced by many factors. This study 

aims to determine the behavior of investors in decision making investment in the 

capital market. There were eight informants interviewed in this study with various 

backgrounds, i.e brokers, BEI employees, and investors stock individual. The 

results of this study describes the behavior of investors in decision making 

investment. In making a decision, investors pay less attention to the fundamental 

condtion of the company and the results of industry analysis even investors did not 

consider the macroeconomic conditions in their investment decision-making. 

Investment decision making individual stock investors is very influenced by 

pesicology factors reflected in the use of experience, reference groups and 

speculative action in decision making, the behavior of individual investors' stock 

decision making in Bandar Lampung tend to be irrational. 

 

Keywords:. investor behavior, decision making investment. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian-penelitian tentang keuangan dan juga teori-teori keuangan biasanya 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu investasi (investment), sering juga 

disebut teori pasar modal (capital market theory) dan keuangan korporasi 

(corporate finance) (Gumanti, 2011). Investasi adalah menempatkan uang atau 

dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas 

uang atau dana tersebut (Ahmad, 1996). 

 

Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Setiap investor yang ingin 

memaksimalkan kekayaan akan tertarik dengan suatu investasi yang memberikan 

tingkat expected return yang lebih tinggi dibanding peluang investasi lainnya. 

Gambar 1.1 akan menggambaran tingkat keuntungan berinvestasi 10 tahun terakhir 

pada beberapa instrumen investasi. Dari gambar 1.1 dapat disimpulkan 

bahwasannya saham merupakan investasi yang paling menjanjikan dilihat dari 

tingkat rata-rata return saham pertahunnya yang mencapai 12,08%, jauh lebih 

tinggi dibandingkan investasi lainnya. 
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Sumber: Bursa Efek Indonesia KP Lampung 

Gambar 1.1 Rata-Rata Kenaikan Tingkat Keuntungan Investasi 

 

 

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia KP Lampung 

Gambar 1.2 Performa IHSG 10 Tahun Terakhir Vs Bursa Utama Dunia 
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Investasi saham di pasar modal indonesia dinilai akan menjadi salah satu pilihan 

investasi utama dunia, hal ini dikarenakan naiknya indeks BEI (Bursa Efek 

Indonesia) dan pasar modal Indonesia dilihat dari performa index harga saham 

gabungan (IHSG) 10 tahun terakhir yang dibandingkan dengan bursa utama dunia, 

hal ini dapat kita lihat pada Gambar 1.2. 

 

Hal ini juga berdampak pada investor di provinsi Lampung, menurut Bursa Efek 

Indonesia jumlah investor di provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya, pada 

tahun 2014 jumlah investor terdaftar di Provinsi Lampung sejumlah 3054 investor, 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 3743 investor, dan pada tahun 2016 mencapai 

5099 investor. Hal ini menunjukan investor di provinsi Lampung mulai melihat 

potensi pasar modal Indonesia sebagai media investasi yang menguntungkan. 

 

Dengan adanya perkembangan investasi, perilaku keuangan sangat berperan dalam 

pengambilan keputusan seseorang untuk berinvestasi. Perilaku keuangan 

bermaksud memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. 

Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi informasi yang diterima, 

juga tingkat kemampuan dan pengetahuan investor tentang investasi.  

 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi, investor perlu mengambil 

keputusan investasi. Keputusan investasi yang dimaksud ialah keputusan untuk 

membeli, menjual, ataupun mempertahankan kepemilikan saham (Puspitaningtyas, 

2012). Konsep mengenai investor (individu) yang rasional dalam teori pengambilan 

keputusan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan, tindakan yang dipilih 
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adalah tindakan yang akan menghasilkan utility tertinggi yang diharapkan 

(Puspitaningtyas, 2012). Investor yang rasional akan melakukan analisis dalam 

proses pengambilan keputusan investasi. David dan Kurniawan (2010) dalam 

bukunya manajemen investasi menjelaskan bahwa setiap instrumen investasi 

mempunyai landasan yang kuat yaitu nilai instrinsik yang dapat di tentukan melalui 

suatu analisis yang sangat hati-hati terhadap kondisi pada saat sekarang dan 

prospeknya di masa yang akan datang. Analisis yang dilakukan antara lain dengan 

mempelajari keadaan ekonomi, laporan keuangan perusahaan, serta mengevaluasi 

kinerja bisnis perusahaan. 

 

Analisis ekonomi cukup penting, karena seringkali sangat berpengaruh terhadap 

analisis efek secara keseluruhan (Anaraga dan Pakarti, 2003). Kodrat dan 

Indonanjaya (2010) dalam bukunya juga menuliskan tidak mengejutkan bahwa 

penelitian tentang equity valuation menemukan hubungan positif dan secara 

statistik signifikan antara harga saham dan kondisi ekonomi. Pernyataan tersebut 

menunjukan keadaan ekonomi akan mempengaruhi harga saham yang beredar, dari 

kenyataan ini kita bisa menganalisis bahwa analisis ekonomi sangat penting bagi 

para investor.  

 

Indikator ekonomi juga bisa digunakan untuk analisis fundamental, indikator 

ekonomi yang bisa di gunakan untuk analisis fundamental adalah indikator business 

cycle. Business cycle adalah kulminasi dari perubahan kekuatan ekonomi makro 

dalam perekonomian. Kekuatan-kekuatan yang sama ini bertanggung jawab akan 

perubahan fundamental yang mempengaruhi harga saham (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). 
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Pada umumnya, dalam proses pengambilan keputusan investasi, investor juga 

mempertimbangkan faktor informasi akuntansi. Informasi akuntansi diprediksi 

memiliki nilai relevansi, karena informasi akuntansi secara statistik berhubungan 

dengan nilai pasar. Relevansi nilai informasi akuntansi didefinisikan sebagai 

kemampuan menjelaskan (explanatory power) nilai suatu perusahan berdasarkan 

informasi akuntansi. Relevansi nilai diarahkan untuk menginvestigasi hubungan 

empirik antara nilai-nilai pasar saham (stock market values) dengan berbagai angka 

(nilai) informasi akuntansi yang dimaksudkan untuk menilai manfaat angka-angka 

tersebut dalam penilaian fundamental perusahaan (Puspitaningtyas, 2012). 

 

Beberapa studi terdahulu yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan informasi 

akuntansi dan nilai-nilai pasar dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

(analysis of multiple linear regression) menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (𝑅2) relatif kecil. Hal ini menyiratkan bahwa kemampuan informasi 

akuntansi dalam menjelaskan variasi-variasi nilai pasar relatif kecil. Seperti 

penelitian oleh Belkaoui (1978) menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 34,1%, Dhingra 

(1982) menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 13%, Farrelly et al. (1985) menunjukkan nilai 

𝑅2 sebesar 66%, Chun dan Ramasamy (1989) menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 22%, 

Tandelilin (1997) menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 15,78%, Puspitaningtyas (2006) 

menunjukkan 𝑅2 sebesar 12,6%, Ulusoy (2008) menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 

8,4%, dan Puspitaningtyas (2011) menunjukkan 𝑅2 sebesar 24,8%. Informasi 

akuntansi yang dimaksud adalah variabel akuntansi yang diukur berdasarkan 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang mencerminkan kualitas 
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kinerja manajemen. Informasi tersebut meliputi: current ratio, debt equity ratio, 

return on investment, dan sebagainya (Puspitaningtyas, 2012). 

 

Fenomena di atas dapat di jelaskan melalui penelitian Elster (1998), Hermalin dan 

Isen (2000) dalam Wijayanthi (2015) yang mengatakan bahwa dalam setiap proses 

pengambilan keputusan seorang investor pasti akan melibatkan emosinya. 

Keterlibatan emosi dalam proses pengambilan keputusan seringkali menyebabkan 

seorang investor menjadi kurang rasional (irasional). Investor yang kurang rasional 

seringkali hanya akan ikut berbisnis atau menyetor modal dengan (hanya) 

berpedoman pada naluri, ikut-ikutan, tidak terbiasa menganalisis detail situasi dan 

kondisi sektor usahanya, bahkan percaya pada aspek mistik dari investasi yang 

ditawarkan (Natapura, 2009).  

 

Pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan yang tidak 

rasional maka akan menghasilkan hasil yang tidak rasional pula, lalu apakah 

investor di Bandar Lampung rasional dalam mengambil keputusan berinvestasi, 

dengan mempertimbangkan fundamental perusahan (informasi akuntansi) dan 

keadaan ekonomi dalam pengambilan keputusan investasinya. Ataukah investor di 

Bandar Lampung cenderung kurang rasional (irasional) dalam pengambilan 

keputusannya, dengan lebih menonjolkan aspek psikologi investor seperti 

pengalaman dan kepercayan yang tinggi terhadap orang lain (kelompok referensi). 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi  di Pasar 

Modal (Studi Kasus Pada Investor Saham Individu di Bandar Lampung)”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
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data primer yang di peroleh melalui wawancara kepada para investor saham 

individu di Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku investor saham individu di 

Bandar Lampung dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku investor saham individu di Bandar 

Lampung dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai prilaku investor dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada 

investor yang akan melakukan investasi di pasar modal. 
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3. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perilaku 

investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal. 



 

 

 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Investasi 

 

2.1.1 Definisi Investasi 

Investasi adalah suatu pengorbanan dalam bentuk penundaan pengeluaran sekarang 

untuk memperoleh keuntungan (return) yang lebih baik di masa mendatang 

(Jogiyanto, 2011). Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah 

dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang (Halim, 2005). Menurut Gumanti (2011) Investasi adalah penggunaan 

modal keuangan sebagai suatu upaya untuk menciptakan uang lebih banyak. Jadi, 

investasi adalah upaya investor melepaskan konsumsi hari ini dalam upaya untuk 

mendapatkan tingkat konsumsi lebih baik dimasa mendatang. 

 

2.1.2 Proses Investasi 

Menurut Tandelilin (2010) proses keputusan investasi adalah proses keputusan 

yang berkesinambungan (going process). Gumanti (2011) mengelompokan proses 

investasi kedalam lima tahap utama yaitu: 
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a. Sifat investor (investor characterristics)  

Investor pertama kali harus menetapkan kebijakan investasinya dimana 

kebijakan dimaksud akan lebih baik bilamana dapat menggambarkan secara 

rinci tujuan dan batasan-batasan investasi. 

b. Sarana investasi: pertimbangan antara risiko dan return 

Untung rugi atas berbagai sekuritas berkenaan dengan risiko dan return 

merupakan suatu hal yang mutlak diperhatikan oleh seorang investor, karena 

dengan memperhatikan tinggi rendahnya tingkat risiko dan return potensi 

kerugian dan juga keuntungan dapat dikendalikan. 

c. Pengembangan strategi 

Pada tahap pengembangan strategi, beberapa investor akan mencoba untuk 

menghindari risiko yang terkandung didalamnya. Investor biasanya mencari 

suatu strategi yang mampu memberikan return harapan maksimum. Konsep 

ini dikenal dengan nama alokasi aset. Alokasi aset adalah upaya untuk secara 

proporsional menempatkan dana yang dimiliki pada suatu portofolio 

investasi. 

d. Penerapan strategi 

Tahap penerapan strategi dilkukan setelah alokasi atau pemilihan aset 

terputuskan. Investor harus memutuskan penerapan strategi yang terbaik, 

yaitu strategi yang mampu memberikan biaya yang paling efektif untuk 

memperoleh atau mendapatkan aset keuangan yang diinginkan. 

e. Strategi monitoring 

Memonitori kinerja strategi adalah upaya untuk senantiasa mencermati 

pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Dalam hal ini investor dituntut 
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untuk terus melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Hal ini 

perlu dilakukan karena adanya perubahan peristiwa dapat mempengaruhi 

tujuan investasi. 

 

2.2 Investor 

 

2.2.1 Pengertian Investor 

Berikut beberapa pengertian investor dalam Tristantyo (2014): 

a. Menurut UU No. 25 Tahun 2007 arti dari penanam modal atau investor adalah 

perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, dapat 

berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. 

b. Menurut BAPEPAM (2008), Investor adalah pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan investasi. Dalam dunia keuangan, investor digolongkan menjadi 

beberapa tipe investor yaitu investor asing dan investor domestik, tipe 

investor masih ada penggolong berdasarkan individual (retail investor) dan 

institusional (institusional investor). Investor individu terdiri dari individu-

individu yang melalukan investasi, sedangkan investor institusional biasanya 

terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana 

(bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, reksadana, 

maupun perusahaan investasi.   

c. Menurut istilah Wikipedia (2013), investor adalah orang perorangan atau 

lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi 

dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan. 
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2.2.2 Jenis-Jenis Investor di Pasar Modal 

Menurut Halim dalam Tristantyo (2014), berdasarkan sifatnya investor juga dapat 

dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu: 

a. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker)  

Merupakan sifat investor yang suka mengambil investasi dengan risiko lebih 

besar. Investor jenis ini biasanya bersifat agresif dan spekulatif dalam 

mengambil keputusan investasi. 

b. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) 

Merupakan investor yang akan meminta kenaikan pengembalian yang sama 

untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini umumnya cukup fleksibel dan 

bersikap hati-hati (prudent) dalam mengambil keputusan investasi.  

c. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter)   

Merupakan sifat investor yang lebih suka mengambil investasi dengan risiko 

yang lebih kecil. Investor jenis ini biasanya cenderung selalu 

mempertimbangkan secara matang dan terencana atas keputusan 

investasinya.  

 

Investor di pasar modal adalah investor yang beragam. Keberagaman tersebut 

dikontribusikan oleh beberapa aspek yaitu: motivasi investasi, daya beli 

(purchasing power), tingkat pengetahuan dan pengalaman investasi, serta perilaku 

investasi. Keberagaman tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat 

keyakinan (confidence) dan harapan (expectation) atas return dan risk dari kegiatan 

investasi. Disinilah pentingnya memahami perilaku keuangan (behavioral finance) 

diantara para investor pada saat transaksi saham. 
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2.3 Teori Perilaku Keuangan (Behavioral Finance Theory) 

 

2.3.1 Pengertian Behavior Finance 

Berikut beberapa pengertian behavior finance dalam Tristantyo (2014): 

a. Menurut Litner (1998), Behavior finance menjelaskan bagaimana manusia 

menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi untuk membuat keputusan 

investasi. 

b. Menurut Ricciardi dan Simon (2000), perilaku keuangan tidak hanya tentang 

tindakan manusia, tetapi juga mengenai pemahaman tentang pola penalaran 

investor, termasuk proses emosional yang terlibat dan sejauh mana mereka 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

c. Ritter (2003), berpendapat bahwa perilaku keuangan adalah perilaku yang 

didasarkan atas psikologi yang mempengaruhi proses keputusan yang terdiri 

dari dua bagian, cognitive (cara manusia berfikir) dan limit to abritrage 

(memanfaatkan pasar yang tidak efisien). 

d. Fuller (2000), juga menjelaskan tentang behaviour finance yang merupakan 

penggabungan antara ekonomi klasik dan keuangan dengan psikologi dan 

ilmu pengambilan keputusan. Dilihat dari fakta dalam transaksi saham, dapat 

terlihat kemungkinan dampak psikologis manusia terhadap pergerakan harga 

saham. 

e. Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2009), menjelaskan ada dua pemikiran, 

bahwa investor tidak selalu dapat memproses data dengan cara yang benar 

sehingga menciptakan probabilitas distribusi yang salah terhadap prediksi 

imbal balik masa depan. Kedua, jika distribusi dalam keadaan sebenarnya, 

investor cenderung juga membuat keputusan yang tidak optimal. Dua 
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pemikiran ini menguatkan bahwa investor dapat mengambil keputusan secara 

irasional. Behaviour finance dimasukkan dalam pengambilan keputusan 

karena bisa menjadi faktor penggerak harga pasar. 

 

Teori perilaku keuangan dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam 

disiplin ilmu keuangan.Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang 

menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu pendekatan yang 

menjelaskan bagaimana manusia (investor) melakukan investasi atau berhubungan 

dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan bermaksud 

untuk memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi dan 

bertindak di pasar modal yang akan berpengaruh pada market performance (Qawi 

dalam Puspitaningtyas, 2012) 

 

2.3.2 Bias-Bias Psikologi Dalam Perilaku Keuangan 

Ritter (2003) menjelaskan beberapa bias yang mempengaruhi perilaku manusia 

pada umumnya: 

a. Heuristics 

Untuk penyederhanan proses pengambilan keputusan, manusia cenderung 

mambuat rule of thumb atau aturan standar yang sederhana untuk mengambil 

keputusan. Sebagai contoh, 80/20 rule yang diungkapkan pertama kali oleh 

ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto banyak digunakan oleh manajer 

keuangan untuk menyusun portofolionya. 
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b. Overconfidence 

Ritter (2003) juga menjelaskan bahwa investor cenderung berinvestasi secara 

berlebihan hanya pada saham yang mereka sudah biasa atau familiar. Investor 

cenderung merasa terlalu percaya diri. 

c. Framing 

Pola berfikir manusia bisa dimanipulasi dengan presentasi konsep yang 

dikemas lebih menarik. Sebagai contoh, Bodie (2009) menjelaskan bahwa 

permainan “coin toss” yang meberikan imbalan $50 pada tails dan hadiah 

sebesar $50 yang di-bundling dengan kekalahan $50 jika keluar heads. 

Walaupun kedua hal diatas dapat menimbulkan kerugian $50, perilaku 

investor akan berbeda terhadap masing-masing taruhan. 

d. Representativeness 

Investor cenderung meremehkan rata-rata jangka panjang dan memberikan 

perhatian lebih pada jangka pendek, sehingga investor cenderung overreact 

pada jangka pendek. Sebagai contoh, dimana pemikiran bahwa return atas 

saham yang tinggi adalah normal hanya karena melihat rata-rata historical 

return yang tinggi. 

e. Conservatism 

Bodie, Kane, Marcus (2009) juga menjelaskan bahwa investor cenderung 

bereaksi terlalu lambat tentang perkembangan yang terjadi. Berlawanan 

dengan bias representativeness, investor menjadi underreact karena 

conservatism. 
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2.3.3 Perbedaan Konsep Antara Teori Keuangan Standar (Standard Finance) 

Dengan Behavioral Finance 

 

 

Ada beberapa perbedaan antara teori keuangan standar dengan behavioral finance 

(Ivada, 2010). Perbedaan itu dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep Antara Teori Keuangan Standar Dan Behavioral 

Finance 

No Teori Keuangan Standar Behavioral Finance 

1. Mengasumsikan bahwa semua agen 

ekonomi akan memaksimumkan 

expected utility (kepuasan) 

Mengasumsikan individu akan 

meminimumkan expected regret 

(penyesalan) 

2. Bersifat normatif yang mencoba untuk 

mempredikasi apa yang belum terjadi. 

Teori positif yang berusaha untuk 

menggambarkan apa yang sudah terjadi. 

3. Mengasumsikan bahwa manusia bersifat 

risk averse atau menghindari risiko 

Mengasumsikan bahwa manusia sebenarnya 

bukan risk averse tetapi loss averse 

4. Mengasumsikan bahwa manusia dapat 

melakukan prediksi yang tidak bias yaitu 

yang sesuai dengan teori Bayes 

(conditional probability) 

Mengasumsikan sebaliknya bahwa prediksi 

manusia itu seringnya bias (keliru) karena 

tidak memahami konsep probabilita 

bersyarat dari Bayes 

5. Memandang manusia sebagai pengambil 

keputusan yang selalu berdasarkan 

rational expectation 

Pengambilan keputusan sering didasarkan 

pada ekspektasi yang naif atau normal 

6. Mengasumsikan manusia adalah 

makhluk ekonomi yang rasional (homo 

economicus) atau rational economic man 

(REM) dengan profit sebagai motif 

utama 

Melihat banyak aspek lain yang juga 

mendasari keputusan seseorang seperti rasa 

bangga, bersalah, malu, takut, empati (jiwa 

sosial) dalam diri setiap manusia 

 

2.4. Gaya Pengambilan Keputusan Investor 

 

Muhammad dan Abdullah dalam Jamal et al (2014) membagi gaya pengambilan 

keputusan investor menjadi dua katagori yaitu tipe perilaku rasional dan irasional. 

  

2.4.1 Perilaku Rasional 

 

Perilaku rasional adalah ketika investor mempertimbangkan dan menganalisis 

semua invormasi keuangan, ekonomi dan lingkungan yang tersedia sebelum 

membuat keputusan untuk terlibat dalam investasi pasar modal. Dalam perakteknya 
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prilaku rasional ini tercermin pada penggunaan analisis fundamental. Analisis 

fundamental adalah susatu analisi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan  

kondisi keuangan suatu perusahan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dan 

karakteristik operasional dari perusahan publik (TICMI, 2016). Analisis 

fundamental menyatakan bahwa setiap investasi saham memiliki landasan yang 

kuat yang disebut nilai instrinsik yang dapat ditentukan melalui suatu analisa yang 

sangat hati-hati terhadap kondisi perusahaan pada saat ini dan prospeknya di masa 

mendatang. Nilai instrinsik merupakan suatu fungsi dari faktor-faktor perusahaan 

yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu keuntungan (return) yang 

diharapkan dengan suatu resiko yang melekat pada saham tersebut. Nilai inilah 

yang diestimasi oleh para investor atau analis dan hasil dari estimasi ini 

dibandingkan dengan nilai pasar sekarang (current market price) sehingga dapat 

diketahui saham-saham yang overprice atau underprice (Natarsyah dalam 

Tampubolon dan Doloksaribu, 2011). Berdasarkan pernyataan diatas, menurut 

Natarsyah dalam Tampubolon dan Doloksaribu (2011) dapat disimpulkan bahwa 

para analis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang melalui beberapa hal, yaitu:  

a) Mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa mendatang.  

b) Menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. 

Dada buku Sekolah Pasar Modal (SPM) level 1 (TICMI, 2016) menyatakan analisis 

fundamental minimal mencakup tiga analisis yaitu analisis ekonomi, analisis 

industri/sektor dan analisis perusahan (rasio keuangan). 
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2.4.1.1 Analisis Perusahan 

Tandelilin (2010) berpendapat bahwa untuk melakukan analisis perusahaan, 

disamping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan bisa dilakukan 

dengan menggunakan analisisi rasio keuangan. Dalam buku Sekolah Pasar Modal 

(SPM) level 1 (TICMI, 2016) tertulis analisis rasio keuangan perusahaan, minimal 

terdiri dari rasio likuiditas (liquidity ratios), rasio aktivitas (activity ratios), rasio 

rentabilitas (profitability ratios), rasio solvabilitas (solvability ratios), rasio pasar 

(market ratios). Berikut pembahasan tiap rasio dalam modul Wakil Menejer 

Investasi (WMI) analisis laporan keuangan (TICMI, 2016): 

 

a. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun (jangka pendek). Rasio-rasio 

ini terkait dengan aset lancar di neraca. 

1. Rasio lancar (curren ratio) 

Rasio lancar mengukur kemapuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya yang jatuh tempo. Rasio lancar diharapkan setidaknya bernilai 1 

(satu). Semakin tinggi rasio lancar, semakin baik. Akan tetapi rasio lancar 

yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola 

aset lancar. 

2. Rasio cepat (quick ratio) 

Aset lancar yang likuid mencakup kas, piutang dagang, dan investasi jangka 

pendek yang sangat likuid. Persediaan dan beban dibayar di muka 

dikatagorikan sebagai aset lancar yang tidak likuid, sehingga dalam 
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perhitungan quick ratio (rasio cepat), biasanya tidak dimasukkan. Rasio cepat 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka 

pendeknya yang jatuh tempo dari dana yang benar-benar likuid. Semakin 

tinggi rasio cepat, semakin baik dari sisi likuiditas. Akan tetapi rasio cepat 

yang terlalu besar. 

3. Rasio kas (cash ratio) 

Selain kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga 

ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan 

untuk membayar utangnya. Artinya dalam hal ini perusahaan tidak perlu 

menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya yaitu dengan 

menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang 

jangka pendek. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya kas 

atau setara kas seperti dana di rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat 

ditarik setiap saat). 

4. Rasio perputaran kas (cash turnover) 

Rasio ini mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio 

ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar 

tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rasio 

perputaran kas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar tagihan melalui penjualan yang dihasilkan. 
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b. Rasio aktivitas (activity ratio) 

Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

sumber dananya, yang termasuk rasio ini adalah: 

1. Perputaran persediaan (inventory turnover) 

Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan persediaan atau rasio untuk 

mengukur berapa lama dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar 

dalam periode tertentu. 

2. Perputaran piutang (receivable turnover) 

Rasio ini menunjukkan posisi piutang serta estimasi umur dan waktu 

penagihannya. 

3. Perputaran aset tetap (fixed assets turn over) 

Rasio ini untuk menghitung efisiensi penggunan aset tetap dalam 

menghasilkan penjualan. 

4. Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) 

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset 

dalam menghasilkan penjualan. 

 

c. Rasio profitabilitas (profitability ratio) 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan secara 

keseluruhan, dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba. Rasio profitabilitas didasarkan pada nilai buku yang ada pada 

neraca perusahaan sehingga tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan 

imbal hasil (return) untuk aset yang diperdagangkan secara umum. Fokus dari rasio 

profitabilitas adalah pada bottom line, laba bersih perusahaan. 
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1. Margin laba (profit margin) 

Rasio ini mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah 

penjualan yang dihasilkan. Dalam hal ini perusahaan berusaha untuk 

memperoleh net profit margin yang besar untuk dapat menutupi biaya-biaya 

lain terkait dengan operasional perusahaan. 

2. Return on asset (ROA) 

Rasio ini mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah aset 

yang ditanam dalam perusahaan. Rasio ini menjadi perhatian bagi investor 

perusahaan karena menggambarkan juga tingkat pengembalian dari investasi 

yang telah diberikan oleh investor. 

3. Return on equity (ROE) 

Rasio di atas mengukur besarnya laba yang diperoleh untuk setiap rupiah 

modal yang ditanam. Rasio ini juga menjadi perhatian pemegang saham 

karena menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang telah 

mereka lakukan di perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham maka ROE menjadi salah 

satu ukuran secara akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan terkait dengan 

pemegang saham. 

 

d. Rasio solvabilitas (solvency ratio) 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

liabilitasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

1. Total utang dibanding total aset (total debt ratio) 

Total debt ratio disebut juga debt to total asset ratio. Rasio ini mengukur 
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jumlah atau persentase dana pinjaman pihak ketiga terhadap total aset 

perusahaan. Semakin besar rasio maka semakin besar pula risiko perusahaan 

dalam rangka memenuhi kewajibannya. Kadang perusahaan menggunakan 

utang yang cukup besar dalam mendanai asetnya karena adanya keuntungan 

beban bunga yang merupakan tax deductible. 

2. Jumlah kali perolehan bunga (times interest earned) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran 

bunga tahunan. Semakin besar rasio, berarti semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam membayar bunga 

tahunan. 

 

e. Rasio nilai pasar (market value ratio) 

Dalam menilai kinerja perusahaan, data yang dapat digunakan tidak hanya berasal 

dari laporan keuangan. Bagi perusahaan terbuka, informasi yang ada di pasar 

terkait dengan perusahaan dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. 

1. Laba per saham (earning per share, EPS) 

Rasio ini mengukur berapa besar bagian laba bersih yang diterima oleh 

pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Ukuran ini 

menggambarkan klaim pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan 

yang siap untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Jika seluruh laba 

bersih dibagikan dalam bentuk dividen maka nilai EPS akan sama dengan 

dividen yang akan diperoleh pemegang saham untuk tiap saham yang 

dimiliki. 
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2. Price earning ratio 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai laba bersih 

perusahaan. Semakin besar PER maka berarti semakin besar pula pasar 

bersedia membayar untuk laba perusahaan saat ini. PER yang tinggi 

menggambarkan perusahaan yang memiliki prospek tumbuh ke depan. 

3. Market-to-book ratio 

Rasio ini menggambarkan kenaikan nilai saham perusahaan dibandingkan 

dengan nilai buku modal sendiri. market to book value ≥1 menandakan 

perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. 

 

2.4.1.2 Analisis Industri 

 

Analisis industri merupakan salah satu bagian dari analisis fundamental. Analisis 

industri adalah analisis yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor 

industri dalam hubungannya dengan yang lain serta mengidentifikasi perusahan-

perusahan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu (TICMI, 

2016). Dalam analisis industri investor berusaha membandingkan kinerja dari 

berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan 

prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Setelah melakukan analisis 

industri, investor nantinya akan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai 

masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok indutri mana saja 

yang akan dimasukkan dalam portofolio yang akan dibentuknya. Industri di 

Indonesia diklasifikasikan menjadi 9. 
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Tabel 2.2 Klasifikasi industri di Indonesia 

PERTANIAN 

1.1 Pertanian 

1.2 Perkebunan 

1.3 Perternakan 

1.4 Perikanan 

1.5 Kehutanan 

1.6 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

PERTAMBANGAN 

2.1 Pertambangan batu bara  

2.2 Pertambangan minyak gas dan gas bumi  

2.3 Pertambangan logam dan mineral lainnya 

2.4 Penggalian batu atau tanah 

2.5 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA 

3.1 Semen 

3.2 Keramik, gelas, porselen 

3.3 Prodak logam dan sejenisnya 

3.4 Kimia 

3.5 Plastik 

3.6 Pakan ternak 

3.7 Industri kayu dan pengolahannya 

3.8 Pulp dan kertas 

3.9 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

ANEKA INDUSTRI 

4.1 Mesin dan alat berat 

4.2 Otomotif dan komponennya 

4.3 Tesktil dan garmen 

4.4 Alas kaki 

4.5 Kabel 

4.6 Elektronik 

4.7 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

 

INDUSTRI BARANG KONSUMSI 

5.1 Makanan dan minuman 

5.2 Industri tembakau 

5.3 Farmasi 

5.4 Kosmetik dan batang keperluan rumah 

tangga 

5.5 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

KONSTRUKSI, PROPERTI DAN REAL 

ESTAT 

6.1 Konstruksi 

6.2 Properti dan real estat 

6.3 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN 

TRANSPORTASI 

7.1 Energi 

7.2 Jalan tol, bandara, pelabuhan dan 

sejenisnya 

7.3 Telekomunikasi 

7.4 Transportasi 

7.5 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

KEUANGAN 

8.1 Bank 

8.2 Lembaga pembiayaan 

8.3 Perusahan efek 

8.4 Asuransi 

8.5 Reksadana 

8.6 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

PERDAGANGAN DAN JASSA 

9.1 Perdagangan besar barang industri 

9.2 Perdagangan besar barang konsumsi 

9.3 Perdagangan eceran 

9.4 Hotel dan restoean 

9.5 Pariwisat dan hiburan 

9.6 Periklanan dan media masa 

9.7 Jasa komputer dan perangkatnya 

9.8 Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Sumber: Tandelilin, 2010 

Terdapat tiga teknik untuk memprediksi tingkat penjualan suatu industri, yaitu 

dengan daur hidup industri analisis input-output, serta hubungan antara industri dan 
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ekonomi secara keseluruhan (Tandelilin, 2010). 

1. Prakiraan penjualan dan daur hidup industri 

Tahapan perkembangan industri dapat digunakan untuk mengestimasi 

besarnya penjualan dari suatu industri. Tahapan perkembangan industri 

umumnya dibagi menjadi lima yaitu, tahapan permulaan, pertumbuhan yang 

cepat, tahap kedewasaan, stabil, dan penurunan. 

2. Prakiraan penjualan dan analisis input output 

Analisis input-output adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran 

prospek penjualan suatu industri dimasa yang akan datang, dengan cara 

mengidentifikasi pemasok dan konsumen dari suatu industri. Dengan 

melakukan analisis input-output, kita dapat mengestimasi permintaan 

konsumen di masa yang akan datang, serta kemampuan pemasok untuk 

menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu industri. 

3. Prakiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi 

Teknik yang ketiga ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat 

penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang 

berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. 

Teknik ini didasari oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian di mana suatu 

industri beroperasi akan terkait dengan penjualan dan keuntungan suatu 

industri 

 

2.4.1.3 Ekonomi Makro 

 

Menurut Samsul dalam Artini (2013) faktor ekonomi makro adalah faktor yang 

berada diluar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau 
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penurunan kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan adanya kecendrungan hubungan 

yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu 

pasar modal. Analisis terhadap kondisi ekonomi makro sangat penting. 

 

Menurut Anaraga dan Pakarti (2003) Analisis ekonomi cukup penting, karena 

seringkali sangat berpengaruh terhadap analisis efek secara keseluruhan. Berbagai 

perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi makro mampu mempengaruhi bunga 

atau premi risiko dari suatu sekuritas perusahaan. Indikator ekonomi yang berisi 

informasi kondisi ekonomi makro diperlukan investor untuk membantu 

pengambilan keputusan investasi, kegiatan ekonomi makro secara keseluruhan 

akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, pengusaha, dan investor. 

Tandelilin (2010). 

 

2.4.1.4 Indikator Ekonomi Makro  

Dalam modul Wakil Menejer Investasi (WMI) pengantar makroekonomi (TICMI, 

2016) indikator ekonomi makro, yaitu: 

 

a. Gross domestic product (produk domestik bruto) 

Produk domestik bruto (PDB) merupakan ukuran utama dalam perekonomian. PDB 

didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam 

periode tertentu baik warga negara asing maupun lokal termasuk di dalamnya aset 

asing. Misalkan di Indonesia terdapat perusahaan milik asing, maka pendapatan 

perusahaan tersebut merupakan bagian dari PDB Indonesia. PDB pada dasarnya 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 
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suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

1. PDB atas dasar harga berlaku (current price) menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi 

2. PDB atas dasar harga konstan (constant price) menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB harga konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

 

b. Inflasi 

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. 

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Akibat inflasi secara umum adalah 

menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil pendapatannya turun. 

Misalkan inflasi sebesar 4% sementara pendapatan masyarakat tetap, maka berarti 

secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 4% yang berarti pula 

menurunkan daya beli secara rata-rata sebesar 4%. Pengelompokan inflasi dari 

segi parah atau tidaknya, menitikberatkan pada seberapa besar laju tingkat inflasi 

dalam suatu periode tertentu. Disini Inflasi dapat dibedakan menjadi 4 tingkat 

yaitu: 

1. Inflasi ringan yaitu inflasi yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari 10% per 

tahun. 

2. Inflasi sedang yaitu inflasi yang laju pertumbuhannya terletak antara 10%-
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30% per tahun. 

3. Inflasi berat yaitu inflasi yang laju pertumbuhannya 30%-100% per tahun. 

4. Hyper inflasi yaitu inflasi yang laju pertumbuhannya lebih dari 100% per 

tahun. 

 

c. Pengangguran (unemployment) 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat 

pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang 

menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat 

tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling 

utama. 

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah 

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan 

dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, 

hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang 

telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif 

terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan 

tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran 

bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai 

masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan 

yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh 

masyarakat pun akan lebih rendah. 

2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari 
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sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi 

akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan 

masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar 

dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana 

untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan 

pembangunan pun akan terus menurun. 

3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya 

pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang 

sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan 

berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor 

(pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. 

Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan 

ekonomipun tidak akan terpacu. 

 

d Uang beredar dan suku bunga 

1. Uang beredar 

Uang yang beredar yaitu money supply (MS) tercipta melalui proses pasar 

yaitu melalui interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Jadi uang 

beredar dapat bertambah atau berkurang tergantung dari hasil tarik menarik 

antara permintaan dan penawaran uang yang tercermin pada perilaku para 

pelaku utama dalam pasar uang. 

2. Tingkat bunga 

Tingkat bunga secara sederhana merupakan opportunity cost dari memegang 

uang tunai. Sering diartikan juga sebagai cost of capital atau cost of fund. 
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Secara luas diartikan sebagai imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini 

merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat 

kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. 

Pengusaha akan selalu membandingkan tingkat pengembalian investasinya 

dengan tingkat bunga pasar. Jika tingkat pengembalian lebih besar dari 

tingkat bunga, pengusaha akan melakukan kegiatan investasi dengan 

meminjam uang dari bank. Dan sebaliknya, jika suku bunga lebih tinggi dari 

tingkat pengembalian investasi, pengusaha mungkin tidak akan melakukan 

investasi dan lebih baik memilih untuk menabung. 

3. Tingkat bunga dengan investasi dan tabungan 

Secar umum hubungan tingkat bunga dengan investasi adalah negatif. 

Semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah tingkat investasi. Investasi 

dalam kasus ini diartikan sebagai bentuk kredit usaha atau pinjaman modal 

usaha. Dengan demikian, tingkat bunga yang rendah akan mendorong kredit 

karena cost of capital rendah. Sementara itu, hubungan suku bunga dengan 

tabungan adalah positif, artinya semakin tinggi tingkat bunga maka semakin 

mendorong insentif untuk menabung dari pada berinvestasi. 

 

d. Nilai tukar 

Valuta asing (valas) atau foreign exchange adalah mata uang asing atau alat 

pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi 

ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada 

bank sentral. Pada dasarnya mata uang asing tidak diperlukan dalam 

pembangunan apabila suatu negara mampu menyediakan sarana dan prasarana 
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pembangunan dari dalam negeri. Akan tetapi mengingat perkembangan ilmu 

pengetahuan yang tidak merata serta sumber daya alam yang terbatas 

menyebabkan suatu negara memerlukan negara lain untuk menutupi kekurangan 

kebutuhan dalam pembangunan. Dalam rangka membeli kebutuhan tersebut 

diperlukan mata uang asing terutama yang berjenis hard currency (mata uang 

negara lain yang sering dijadikan sebagai satuan hitung dan banyak dicari seperti 

Yen, USD, Euro, Poundsterling, dsb). 

 

2.4.1.5 Kebijakan Fiskal 

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan 

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan 

dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk 

mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada 

pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. 

 

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang 

berhubungan erat dengan pajak. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli 

masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output 

dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta 

menurunkan output industri secara umum.  

 

2.4.1.6 Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter (monetary policy) adalah kontrol atas jumlah uang beredar. 

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk 
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mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas 

harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan 

neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga 

stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga 

serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Instrumen kebijakan 

moniter berdasarkan modul wakil menejer investasi (WMI) pengantar ekonomi 

makro (TICMI, 2016): 

a. Operasi pasar terbuka (open market operation) 

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan 

menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). 

Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat 

berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar 

berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah 

kepada masyarakat. Surat berharga  pemerintah  antara  lain  diantaranya  

adalah  SBI  atau  singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau 

singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 

b. Fasilitas diskonto (discount rate) 

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan 

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum 

kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke 

bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah 

menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat 

bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 

c. Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio) 
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Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan 

memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada 

pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio 

cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah 

menaikkan rasio. 

d. Himbauan moral (moral persuasion) 

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang 

beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya 

seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam 

mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan 

menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk 

memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. 

 

2.4.2 Perilaku Irasional 

Perilaku irasional didefinisikan sebagai membuat jalan pintas dari melakukan 

analisis fundamental dan mengandalkan emosi, pengalaman tips investasi atau 

saran dari orang asing, spekulasi dan rumor. Semua hal diatas terjadi karena adanya 

peran faktor psikologi dari investor. 

 

2.4.2.1 Analisis Teknikal  

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau 

catatan pasar untuk mengestimasi permintaan dan penawaran saham suatu 

perusahaan emiten maupun pasar secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam 
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analisis teknikal merupakan data yang dipublikasikan seperti harga saham, volume 

perdagangan, indeks harga saham baik secara individual maupun gabungan, serta 

faktor teknis lainnya. Model analisis teknikal lebih menekankan sisi psikologis dari 

investor, yaitu memutuskan pembelian dan penjualan suatu saham di masa yang 

akan datang berdasarkan kebiasaannya di masa lalu. Para pegikut analisis ini 

menyatakan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi 

tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan-perubahan 

tersebut nantinya akan memiliki pola yang berulang (Natarsyah dalam Tampubolon 

dan Doloksaribu, 2011). Ketepatan waktu dalam memprediksi harga (price 

movement) jangka pendek suatu saham merupakan sasaran yang ingin dicapai dari 

analisis ini. Keinginan untuk mencapai sasaran inilah yang membuat faktor-faktor 

teknis menjadi penting bagi seorang investor untuk menentukan waktu yang tepat 

untuk pembelian dan penjaulan saham. Alat analisis yang utama digunakan adalah 

grafik atau chart, seringkali disebut charist.   

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka disimpulkan bahwa dalam memprediksi 

harga saham di masa mendatang, analisis teknikal cenderung menggunakan data-

data di masa lalu seperti analisis naik turunnya harga saham atau analisis indeks 

perdagangan saham (Francis dalam Tampubolon dan Doloksaribu, 2011).  

 

2.4.2.2 Kelompok Referensi  

 

 

a. Definisi kelompok referensi 

 

Menurut Philip Kotler dalam Wahyuni (2016) kelompok referensi adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku keputusan pembelian seseorang. Sedangkan menurut Supranto dan 
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Limakrisna (2011) kelompok referensi merupakan kelompok budaya dimana 

anggota berbagi makna budaya tertentu. 

 

Dengan demikian kelompok referensi adalah kelompok yang berfungsi sebagai 

acuan bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Menurut Leon 

Sciffman dan Leslie Lazer Kanuk dalam (Wahyuni, 2016) ada lima kelompok 

referensi atau acuan yang berkaitan erat dengan konsumen, yaitu: kelompok 

persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, masyarakat maya dan kelompok 

aksi konsumen.  

1. Kelompok persahabatan adalah kelompok informal yang tidak terstruktur dan 

kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Dari segi pengaruh, 

teman-teman yang paling mungkin mempengaruhi keputusan pembelian 

individu sesudah keluarga. Sahabat bagi seorang konsumen akan memenuhi 

beberapa kebutuhan konsumen akan kebersamaan, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan untuk mendiskusikan masalah, ketika konsumen merasa enggan 

untuk membicarakannya dengan orang tua ataupun saudara. Sahabat 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku seseorang. Pendapat 

atau keinginan teman seringkali dapat mempengaruhi keputusan seseorang 

dalam membeli dan memilih produk dan merek suatu produk. Semakin lama 

persahabatan terjalin, atau semakin yakin atau percaya seseorang kepada 

sahabatnya maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan 

keputusan seseorang atau konsumen.  

2. Kelompok belanja adalah dua atau lebih konsumen yang berbelanja bersama 

dan pada waktu yang sama. Kelompok belanja dapat merupakan kelompok 
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persahabatan atau keluarga, namun bisa juga orang lain yang bertemu pada 

saat beradadi toko untuk membeli produk bersama.  

3. Kelompok kerja adalah konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi 

dengan teman-teman sekerjanya baik dalam tim kecil ataupun besar. Interaksi 

yang sering memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja dapat 

mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen 

dalam membeli suatu produk.  

4. Kelompok maya adalah masyarakat maya memiliki jangkauan yang sangat 

luas dan memiliki sifat yang tidak terbatas. Konsumen yang menjadi anggota 

kelompok maya akan sering mengakses informasi yang dibutuhkan untuk 

mengambil keputusan dalam pemilihan atau pembelian suatu produk. Dari 

itulahmasyarakat maya memberikan pengaruh besar pada pengambilan 

keputusan seoarang konsumen.  

5. Kelompok aksi-konsumen adalah kelompok yang muncul sebagai reaksi 

terhadap gerakan konsumen. kelompok ini dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok yang dibentuk untuk mengoreksi penyalahgunaan tertentu yang 

beroperasi sesaat dan kelompok yang dibentuk untuk membahas bidang 

permasalahan yang lebih luas dan mendalam dan beroperasi dalam jangka 

waktu yang lama. 

 

Aspek yang penting dari beberapa aspek dalam kelompok referensi di suatu 

kelompok keagamaan seperti pengajian adalah aspek persahabatan, semakin lama 

mereka berteman maka akan timbul tingkat kepercayaan yang tinggi antara satu 

dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki teman akan meminta bantuan 

kepada teman terdekatnya untuk memutuskan sesuatu pembelian. Adanya ikatan 
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emosional ini yang membuat seseorang akan mudah mempengaruhi seseorang 

untuk mengambil keputusan pembelian. Ibu-ibu pengajian merupakan salah satu 

kelompok yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan keputusan karena 

pertemuan yang intens membuat kepercayaan semakin kuat ditambah dengan 

adanya kajian-kajian yang mana akan menambah kepercayaan pada seseorang 

sehingga seseorang tersebut dapat dipercaya.  

 

Kelompok referensi bisa merupakan sesuatu yang nyata (orang sesungguhnya) atau 

yang bersifat tidak nyata dan bersifat simbolik (misalnya para eksekutif yang sukses 

atau para selebritis yang sukses, tokoh politik, aktor dan olahragawan) (Sumarwan, 

2014). 

 

b. Jenis-jenis kelompok referensi 

Menurut Sumarwan (2014) ada beberapa jenis-jenis kelompok referensi yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu:  

1. Kelompok formal dan informal: kelompok formal adalah kelompok yang 

memiliki struktur organisani secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar 

secara resmi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak 

memiliki stuktur organisasi secara tertulis dan resmi serta sifat 

keanggotaannya tidak tercatat. Anggota informal biasanya berjumlah sedikit 

dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka secara intensif dan rutin.  

2. Kelompok primer dan sekunder: kelompok primer adalah kelompok dengan 

keanggotaan secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar 

anggota. Anggota kelompok memiliki kesamaan dalam nilai dan sikap serta 

perilaku. Kelompok sekunder memiliki ikatan yang lebih longgar dari 
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kelompok primer, antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap 

muka langsung, antar anggota kelompok memiliki pengaruh kecil terhadap 

anggota lainnya.  

3. Kelompok aspirasi dan disosiasi: kelompok aspirasi adalah kelompok yang 

memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku 

dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya. Sedangkan kelompok 

diasosiasi adalah seseorang yang berusaha untuk menghindari asosiasi 

dengan kelompok referensi. 

Dalam keputusan pembelian pengaruh yang paling besar terdapat pada pengaruh 

langsung atau tatap muka secara langsung disebut kelompok keanggotaan seperti 

teman, keluarga, tetangga, kelompok persatuan, kelompok keagamaan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan peilaku investor dalam pengambilan keputusan 

investasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Natalia 

Christanti 

dan Linda 

Ariany 

Mahastanti 

(2011) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Dipertimbangka

n Investor 

Dalam 

Melakukan 

Investasi. 

Neutral Information, 

Accounting 

Information, Self 

Image/Firm-Image 

Coincidence, Classic, 

Social Relevance, 

Advocate 

Recommendation, 

Personal Financial 

Need, Keputusan 

investasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan 

faktor yang banyak 

dipertimbangkan investor dalam 

melakukan investasi adalah  

Neutral Information, 

Accounting Information, dan 

aspek demografi juga 

mempengaruhi keputusan 

investasi investor. Hal ini 

menunjukan Investor di 

Indonesia dalam melakukan 

investasi berdasarkan Economic 

Factor.  
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Tabel 2.3 (Lanjutan) 

2. Zarah 

Puspitaningt

yas 

(2013) 

Perilaku Investor 

Dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi  Di 

Pasar Modal. 

Informasi akuntansi, 

Faktor psikologi, 

Keputusan investasi. 

Hasil penelitian ini 

membentuk suatu model yang 

menggambarkan perilaku 

investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Bahwa, 

investor dalam proses 

pengambilan keputusan 

investasi mempertimbangkan 

informasi akuntansi. Akan 

tetapi, faktor psikologi 

investor yang tercermin 

sebagai sinyal pribadi lebih 

mendominasi. 

3. Bayu et al 

(2014) 

Perilaku Investor 

Saham 

Individual 

Dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi: Studi 

Hermeneutika-

Kritis. 

Informasi akuntansi, 

Keputusan investasi. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa informasi 

akuntansi sebagai nilai yang 

bermanfaat bagi investor 

ternyata tidak sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh investor 

saham individu, khususnya 

investor yang menggunakan 

analisis teknikal dan analisis  

non fundamental lainnya 

dalam analisis saham mereka. 

4. Lutfi 

Wahyuni 

(2016) 

Pengaruh 

Kelompok 

Referensi Dan 

Kelas Sosial 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Emas 

Sebagai Pilihan 

Investasi Ibu–

Ibu Pengajian 

Masjid Al–

Akbar Surabaya. 

Variabel bebas 

kelompok 

Referensi dan kelas 

sosial investor. 

Variabel terikat 

Keputusan pembelian 

emas 

sebagai pilihan 

Investasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kelompok 

referensi dan kelas sosial 

berpengaruh positiv dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian emas sebagai 

pilihan investasi ibu-ibu 

pengajian masjid Al-Akbar 

Surabaya. 

 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji 

perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu populasi dan sampel yang 

digunakan, dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah 

investor di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 
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investor saham individu di Bandar Lampung dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pengambilan keputusan investasi adalah suatu proses yang kompleks dan vital 

dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi para investor dituntut untuk dapat 

mengambil keputusan secara cepat dan tepat dengan kemampuan dan informasi 

yang dimiliki, disinilah perilaku keuangan bermaksud memahami perilaku investor 

dalam mengambil keputusan investasi. Perilaku keuangan adalah penggabungan 

antara ekonomi klasik dan keuangan dengan psikologi dan ilmu pengambilan 

keputusan.  

 

Muhammad dan Abdullah dalam Jamal et al (2014) membagi gaya pengambilan 

keputusan investor menjadi dua katagori yaitu tipe perilaku rasional dan irasional. 

Perilaku rasional adalah ketika investor mempertimbangkan dan menganalisis 

semua invormasi keuangan, ekonomi dan lingkungan yang tersedia sebelum 

membuat keputusan untuk terlibat dalam investasi pasar modal, seperti 

mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan dan keadaan ekonomi makro. 

Sedangkan perilaku irasional didefinisikan sebagai membuat jalan pintas dari 

melakukan analisis fundamental dan mengandalkan emosi, tips investasi atau saran 

dari orang asing, spekulasi dan rumor. Semua hal diatas terjadi karena adanya peran 

faktor psikologi dari investor, sebagai contoh investor memutuskan berinfestasi 

hanya dengan melihat dari pengalaman ataupun saran dari orang lain. 
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Dalam penelitian ini variabel-vatiabel yang menunjukan pengambilan keputusan 

secara rasional maupun irasional tidak hanya berhenti pada faktor fundamental 

perusahaan, ekonomi makro, pengalaman dan kelompok referensi, melainkan dapat 

berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.  

 

Dijelaskan diatas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) 

penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu hasil 

penelitian ini nantinya hanya mendeskripsikan dan memberikan penjelasan hasil 

wawancara secara mendalam, terhadap subjek penelitian yang sedang diteliti agar 

nantinya dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perilaku investor 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data penelitian secara akurat dan dapat dipercaya perlu 

untuk mengetahui lokasi penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam 

menangkap fenomena peristiwa yang sebenarnya terjadi dilapangan dari objek yang 

diteliti. Lokasi penelitian yang diambil ini dilakukan dengan sengaja (purposive), 

penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.  

 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian memiliki kegunaan untuk membatasi objek penelitian yang akan 

dilaksanakan. Manfaat lain dari fokus penelitian adalah agar peneliti tidak terjebak 

pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, penentuan 

fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2013). Penelitian yang akan saya 

bahas difokuskan pada perilaku investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi 

di pasar modal yang terdiri dari: 

a. Perilaku rasional dalam pengambilan keputusan berdasarkan faktor 

fundamental perusahaan. Yang dimaksud dengan faktor fundamental 

perusahan adalah keadaan perusahan tersebut yang umumnya tercermin dari 

laporan keuangan perusahan. Investor dapat mengunakan analisis rasio 

keuangan seperti rasio likuiditas (liquidity ratios), rasio aktivitas (activity 

ratios), rasio rentabilitas (profitability ratios), rasio solvabilitas (solvability 

ratios), rasio pasar (market ratios), sebagai indikator dalam berinvestasi 
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b. Perilaku rasional dalam pengambilan keputusan berdasarkan keadaan 

ekonomi makro. Keadaan ekonomi makro bisa dilihat melalui kebijakan 

pemerintah, inflasi dan tingkat suku bunga. 

c. Perilaku irasional dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. 

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya (keadaan pasar 

sebelumnya yang diduga akan berulang), dalam dunia keuangan kita 

mengenal analisis teknikal yang digunakan untuk memprediksi trend suatu 

harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama 

pergerakan harga dan volume. Analisa teknikal dapat menggunakan berbagai 

model dan dasar misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti 

indeks kekuatan relatif (RSI), regresi, siklus ataupun dengan cara klasik yaitu 

menganalisis pola grafik. Indikator analisis teknikal diantaranya BPV, 

support, resisten, pivot point, MACD, on-balance volume dan masih banyak 

lainnya. 

d. Perilaku irasional dalam pengambilan keputusan berdasarkan kelompok 

reverensi. kelompok referensi adalah kelompok yang berfungsi sebagai acuan 

bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Dalam 

pengambilan keputusan investasi mungkin saja seorang investor dipengaruhi 

oleh kelompok referensi seperti saran dari teman, grup saham, rekomendasi 

broker maupun saran dari pakar saham. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang dapat 

memberikan informsi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Penelitian 
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kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spardley dalam Sugiyono 

(2013) populasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat 

(place), pelaku (aktor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Dalam penelitian ini informan yang di pilih adalah broker, perwakilan dari bursa 

efek dan investor individu di Bandar Lampung.  

 

3.5 Sumber Data dan Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data subjek yang meliputi 

opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari para informan yang terdiri dari 

para praktisi terkait. Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini menggunakan data 

primer yaitu, data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara) (Wijaya, 2011). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 

penelusuran langsung yaitu melalui metode wawancara.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara dan dokumentasi.  

Sugiyono (2009) menjelaskan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahu hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri 
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pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

 

Wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam wawancara pembicaraan informal 

dimana pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada wawancara itu sendiri, 

jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada 

terwawancara. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan 

tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta 

dapat memberikan penjelasan apa adanya. 

 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambaran hidup, sketsa dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam penelitian 

kualitatif. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memberikan bukti nyata kepada 

pembaca mengenai observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk 

mendukung kredibilitas data yang kita peroleh. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan telah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu 

(Sugiyono, 2013). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data memiliki tiga tingkatan, yaitu data reduction, data 

display dan conslusion drawing/verification. 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak 

diperlukan. Dalam melakukan penelitain pasti akan banyak data yang ditemui 

dilapangan. Untuk itu perlu mereduksi data yang sudah diperoleh bertujuan 

untuk memilih, merangkum, serta memfokuskan terhadap data penting yang 

kita inginkan.  

b. Data display (penyajian data) 

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Tujuan 

mendisplay data yaitu utuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, serta 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian 

dengan teks naratif, dan didukung dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun 

gambar.  

c. Conclution Drawing/verification  

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono (2009) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan untuk memverifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Dalam 
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penelitian yang dilakukan ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori  berdasarkan hasil penelitian 

berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumnetasi. Dimana peneliti ingin 

mengetahui pola hubungan,  tema, serta hal-hal yang sering timbul, hipotesis, 

dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.  

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan 

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Derajat 

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang 

digunakan (Moloeng, 2014). Selanjutnya Moloeng menjelaskan beberapa kriteria 

yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain: 

a. Ketekunan atau keajegan pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci 

(Moloeng, 2014). 

 

b. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan teknik 
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yang berbeda (Sugiyono, 2013). Triangulasi betujuan untuk mengetahui dan 

mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

sumber lain, baik itu dari beberapa fase penelitian lapangan, atau pada waktu 

berbeda dan dengan metode yang berbeda pula.  

 

Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan–

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada saat 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari bebagai 

pandangan. Dengan kata lain, dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat 

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai 

sumber, metode, atau teori (Moloeng, 2014). Terdapat beberapa yang dapat 

dilakukan untuk me-recheck triangulasi yang telah dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  

 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Artinya setiap hasil data yang 

dihasilkan oleh peneliti harus ditunjang dengan bukti pendukung agar tetap 

dapat dipercaya. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan 

adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran 

suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto. Alat-alat bantu perekam data 
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dalam penelitian kualitatif, seperti handycam, camera, alat perekam suara 

sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2013). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada 

uraian teori-teori dan analisis mengenai perilaku investor dalam pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal, dapat disimpulkan bahwa investor cenderung 

tidak menggunakan analisis fundamental dalam pengambilan keputusannya, baik 

itu analisis ekonomi, analisis industri maupun analisis perusahan. Investor 

menggunakan kelompok referensi, pengalaman dan mengikuti pergerakan bandar 

(spekulasi) dalam berinvestasi, menunjukan bahwa faktor psikologi dari investor 

mengambil peranan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan investasi. 

Fakta ini menggambarkan gaya pengambilan keputusan investasi investor individu 

di Bandar Lampung yang cenderung irasional.  

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan investor menjadikan investasi di pasar modal sebagai investasi 

jangka panjangnya bukan hanya mencari keuntungan dari capital gain, ini akan 

memperkecil resiko kerugian investor. 
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2. Penulis menghimbau kepada investor agar kedepannya tidak melakukan 

tindakan spekulasi (mengikuti trend, membeli saham hanya dikarenakan 

sedang ramai atau mengikuti pergerakan bandar). Diharapkan investor juga 

mempertimbangkan resiko yang dihadapi, dengan mempertimbangkan 

keadaan ekonomi dan fundamental perusahan di setiap transaksi yang akan 

dilakukan. Hal ini dilakukan agar investor mengetahui potensi dan kondisi dari 

perusahan yang sahamnya akan mereka beli, sehingga kedepannya tidak 

mengalami kerugian yang tidak diharapkan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penulis disarankan menggunakan kuesioner agar 

pertanyan dapat di berikan kepada lebih banyak informan sehingga hasil 

penelitian dapat di generalisasi. 
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