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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh strategi dan preferensi investor  

saham terhadap pengambilan keputusan investasi investor. Investor  melakukan 

investasi saham karena tingkat risiko lebih kecil investasi lainya seperti investasi 

di bidang pasar valas, bidang property, investasi di bidang logam mulia, dan 

investasi di bidang franchise. Setiap investor atau calon investor memiliki tujuan 

tertentu yang ingin dicapai melalui keputusan investasi yang diambil. Pada 

umumnya motif investasi dari investor adalah memperoleh keuntungan atau 

return yang tinggi dan pertumbuhan dana yang ditanamkan dalam investasinya 

supaya dapat digunakan untuk tambahan income.  

Penelitian keuangan dan juga 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). Investasi berkaitan dengan pengujian bagaimana pasar modal 

menetapkan harga sekuritas dengan mempelajari bagaimana investor individu 

memilih di antara berbagai macam aset keuangan berdasarkan tingkat 

kesukaannya pada risiko dan return (Gumanti, 2011:49). Investasi merupakan 

suatu penanaman modal secara langsung atau tidak langsung, jangka pendek 

maupun jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

diharapkan atau bentuk manfaat lainnya dari hasil penanaman modal itu sendiri. 
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Investasi saham merupakan investasi mulai diminati oleh investor akhir-

akhir ini.  Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2018), per 

tanggal 26 Desember 2018,  total aset yang tercatat di per tanggal 26 Desember 

2018 didominasi kepemilikannya oleh investor lokal sebesar 54,71%. Adapun 

data demografi investor di Indonesia saat ini didominasi oleh pria (59,13%), 

berusia 21 - 30 tahun (39,72%), dengan status pekerjaan Pegawai Swasta 

(58,27%) dan berpendidikan Sarjana (51,42%). Dari data tersebut dapat dikatakan 

bahwa investor mendominasi pasar saham di Indonesia.  

Investor menabung saham dengan berbagai strategi sesuai dengan 

preferensinya. Strategi investasi dengan menabung saham sesuai dengan 

preferensi investor. Ada yang menabung saham dengan cara membeli saham  pada 

kandidat saham terpilih di bursa efek atau pasar saham Indonesia, ada juga yang 

membeli saham di sektor tertentu, seperti sektor semen dan property (Septyanto, 

2014). Disamping itu ada stategi sesuai dengan karakteristik psikologi investor 

(Adam, 2015). 

Maka dari itu untuk dapat mencapai return yang maksimal dibutuhkan 

strategi. Strategi investor merupakan cara investor dalam menanamkan saham 

atau investasinya di pasar bursa. Strategi yang baik akan berdampak pada 

pengambilan keputusan investor yang semakin baik pula. Strategi investor dapat 

berupa strategi aktif yang membeli dan menjual saham sesuai dengan prediksi 

secara aktif, atau strategi pasif dimana investor hanya menyesuaikan dengan 

kondisi pasar saja dalam melakukan buy and sell. Penelitian  yang dilakukan oleh 

Christanti & Mahastanti (2011) menyatakan bahwa strategi aktif dari investor 
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berpengaruh positif terhadap keputusan investor dalam melakukan investasi. 

Sitinjak (2013) menyatakan bahwa dari hasil quasi eksperimen yang dilakukan 

selama 45 menit, penelitiannya menunjukkan adanya efek disposisi sebelum dan 

sesudah perlakuan informasi akuntansi dan ada kecenderungan untuk menjual 

saham winner lebih cepat daripada saham losser. Strategi lain adalah dengan 

melakukan analisis fundamental dari posisi laporan keuangan perusahaan. Ada 

juga penggabungan antara faktor internal dan eksternal, misalnya pengetahuannya 

(faktor internal) dan faktor eksternal (misalnya laporan dalam keuangan 

perusahaan, rasio keuangan, informasi rasio pasar) untuk mencapai keputusan 

investasi yang optimal. 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi adalah preferensi 

investor. Preferensi investor dalam hal investasi, erat kaitannya dengan penilaian 

terhadap return dan risiko investasi. Setiap investor mampu menanggung risiko 

yang berbeda-beda, tetapi tentu mereka mengharapkan return yang sesuai. 

Menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko juga perlu 

diperhitungkan, karena pertimbangan suatu investasi merupakan tradeoff dari 

kedua faktor tersebut. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, 

semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus 

dikompensasikan (Jogiyanto, 2014). Preferensi investor merupakan keinginan 

investor untuk melakukan diversifikasi saham atau kesukaan investor dalam 

melakukan investasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adam (2015) menyimpulkan bahwa 

komunitas investor di Palembang memiliki karakter medium risk taker yaitu 77% 
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sedangkan 13% adalah low risk taker, serta 10% adalah high risk taker, hal ini 

menyatakan bahwa ada pengaruh preferensi investor positif terhadap keputusan 

investor untuk berinvestasi. Rudyanto (2014) menyatakaan bahwa faktor 

demografi (usia 20-30 tahun) yang berhubungan dengan jenis investasi yaitu jenis 

kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan berhubungan 

positif dengan jenis atau preferensi investasi yang dipilih dan berpengaruh pada 

pengambilan keputusan investor.  

Penelitian yang dilakukan oleh Merikas (2004) menyimpulkan bahwa 

strategi investor dan preferensi investor berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investor. Strategi aktif yang tepat dan preferensi investor dalam 

melakukan diversifikasi investasi akan berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan yang semakin baik, dalam arti return yang diperoleh investor semakin 

tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Luong & Ha (2011) yang 

menyatakan bahwa strategi investor dan preferensi investor berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investor.  

Penelitian lain yang dilakukan Bhattacherjee (2000) menyatakan bahwa 

 media informasi (media massa, opini pakar, dan pengaruh yang berasal dari 

teman, anggota keluarga, kolega, atasan, dan individu berpengalaman) 

berpengaruh terhadap potensi atau keinginan untuk berinvestasi.  Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Khan (2014) menyatakan bahwa media informasi terkadang 

bisa menjadi informasi privat yang menimbulkan asimetri informasi untuk 

investor sehingga berdampak pada keputusan mereka. Banerjee (1992) 

menyatakan bahwa terkadang seseorang menggunakan informasi mereka sendiri 
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yang lebih terpercaya daripada media tertentu sehingga media informasi menjadi 

hasil gap penelitian yang berbeda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan variabel independen strategi dan preferensi investor serta 

menggunakan media informasi sebagai variabel moderating dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Sedangkan pada penelitian terdahulu belum pernah 

dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel moderating serta ada 

perbedaan sampel dengan penelitian sebelumnya. Fungsi dari variabel moderating 

itu sendiri adalah untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap 

dependen. 

Maka berdasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian ini berjudul: 

Pengaruh Strategi dan Preferensi Investor Terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi  Dengan Media Informasi Sebagai Variabel Moderating. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan untuk menjawab masalah yang ada dan dapat ditarik kesimpulan. 

Berikut ini perumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah strategi investor berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

2. Apakah preferensi investor berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 
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3. Apakah  media informasi merupakan variabel pemoderasi yang 

memperkuat pengaruh antara strategi inversor terhadap pengambilan 

keputusan investor? 

4. Apakah media informasi merupakan variabel pemoderasi yang 

memperkuat pengaruh antara preferensi investasi terhadap pengambilan 

keputusan investor? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif strategi investor terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif preferensi investor terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Untuk menganalisis apakah media informasi merupakan variabel 

pemoderasi yang memperkuat pengaruh antara strategi inversor terhadap 

pengambilan keputusan investor. 

4. Untuk menganalisis apakah media informasi merupakan variabel 

pemoderasi yang memperkuat pengaruh antara preferensi investasi 

terhadap pengambilan keputusan investor. 
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Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan pialang 

saham atau sekuritas dalam menentukan strategi dan target market mereka. 

Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai preferensi pengukuran 

tingkat pengetahuan dan pola investasi investor dalam menentukan 

investasi dan tingkat imbal balik yang dihasilkan. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah bekal peneliti dalam menentukan 

investasi yang sesuai dengan karakteristik peneliti dan menambah 

pengetahuan peneliti di bidang investasi khususnya dalam hal 

menganalisis pengaruh strategi investasi dan preferensi investasi terhadap 

pengambilan keputusan investor. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, 

dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran umum 

responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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