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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semua investor di Semarang. Gambaran 

umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, status pernikahan, 

dan pendidikan  mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 
Jenis Kelamin: 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
66 
34 

 
66% 
34% 

TOTAL: 100 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 66 orang (66%) dan 

sisanya 34 orang atau 34% adalah perempuan. Banyaknya laki-laki yang menjadi 

responden pada penelitian ini karena yang sebagian besar penduduk di Semarang 

yang menjadi investor adalah laki-laki. 

 

Tabel 4.2. Status Pernikahan Responden 

Keterangan Jumlah 
(orang) 

% 

Status Pernikahan: 
a. Menikah 
b. Belum Menikah 

 
63 
37 

 
63% 
37% 

TOTAL: 100 100% 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 



54 
 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berstatus sudah menikah yaitu berjumlah  63 orang (62%) dan yang 

belum menikah berjumlah 37 orang (37%).  Indikasinya lebih banyak responden 

yang telah menikah, jadi untuk memenuhi kebutuhannya mereka melakukan 

investasi di pasar modal. 

Untuk mengetahui gambaran umum responden berdasarkan pendidikan 

mereka dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini: 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

Keterangan Jumlah 

(orang) 

% 

Pendidikan: 

a. SMA 

b. S1 

c. S2 

 

7 

84 

9 

 

7% 

84% 

9% 

TOTAL: 100 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden mayoritas 

berpendidian S1 yaitu berjumlah 84 orang (84%), yang berpendikan SMA 

berjumlah 7 orang (7%), dan sisanya berpendidikan S2 9 orang (9%). Banyaknya 

responden yang berpendidikan S1 karena untuk menjadi seorang investor maka 

harus memiliki ilmu yang baik. 
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Tabel 4.4. 
Tabulasi Silang (Crosstab) Usia dengan Penghasilan per bulan 

 
Keterangan  

Penghasilan_bln Total 
<10 juta 
rupiah 

10-50 juta 
rupiah 

50-100 juta 
rupiah 

Usia 20 – 30 tahun Orang 40 4 2 46 
   % 40,0% 4,0% 2,0% 46,0% 
  31-40 tahun Orang 30 10 3 43 
   %  30,0% 10,0% 3,0% 43,0% 
  41- 50 tahun Orang 2 9 0 11 
   %  2,0% 9,0% 0,0% 11,0% 
Total   Orang 72 23 5 100 
    %  72,0% 23,0% 5,0% 100,0% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  

 

Berdasarkan pada tabel 4.4. diketahui bahwa dari hasil crosstab antara usia 

dan penghasilan per bulan responden, diketahui bahwa mayoritas responden 

berusia antara 20-30 tahun dengan penghasilan < Rp10 juta yaitu ada 40 orang 

atau 40% dan pada urutan kedua adalah mereka yang berusia antara 31-40 tahun 

dengan penghasilan < Rp 10 juta dengan jumlah 30 orang (30%). Hal ini 

menunjukkan bahwa investor dengan usia produktif. Investor yang berusia antara 

20-30 tahun ada 46 orang dan berusia 31-40 tahun ada 43 orang serta yang berusia 

41-50 tahun ada 11 orang. 

Tabel 4.5. 
Tabulasi Silang (Crosstab)Status dengan Penghasilan untuk Investasi 

 
Keterangan  

Penghasilan_untuk_investasi Total 
<10% >50% 10-20% 20-30% 30-

50% 
Tidak 

menghitung 
 

Status Tidak 
Meni
kah 

Orang 15 1 12 3 4 2 37 
%  15,0% 1,0% 12,0% 3,0% 4,0% 2,0% 37,0% 

Meni
kah 

Orang 22 2 16 12 3 8 63 
% 22,0% 2,0% 16,0% 12,0% 3,0% 8,0% 63,0% 

Total Orang 37 3 28 15 7 10 100 
%  37,0% 3,0% 28,0% 15,0% 7,0% 10,0% 100,0% 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  
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Berdasarkan pada tabel 4.5. diketahui bahwa dari hasil crosstab  antara 

status dengan penghasilan yang digunakan untuk investasi di pasar modal, 

diketahui bahwa mayoritas responden berstatus telah menikah dengan penghasilan 

per bulan yang digunakan untuk investasi sebesar <10% yaitu 22 orang atau 22%. 

Kemudian pada urutan kedua adalah mereka yang belum menikah dengan  

penghasilan per bulan yang digunakan untuk investasi sebesar <10% yaitu 15 

orang atau 15%. Ada 63 responden yang bestatus telah menikah dan 37 yang 

belum menikah. 

Tabel 4.6. 
Tabulasi Silang (Crosstab) Pendidikan dengan Penghasilan per bulan 

 
Keterangan  

Penghasilan_bln Total 
<10 juta 
rupiah 

10-50 juta 
rupiah 

50-100 juta 
rupiah 

Pendidikan S1 Orang 58 21 5 84 
%  58,0% 21,0% 5,0% 84,0% 

S2 Orang 8 1 0 9 
%  8,0% 1,0% 0,0% 9,0% 

SLTA Orang 6 1 0 7 
%  6,0% 1,0% 0,0% 7,0% 

Total Orang 72 23 5 100 
%  72,0% 23,0% 5,0% 100,0% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  
 

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui bahwa dari hasil crosstab  antara 

pendidikan dengan penghasilan per bulan, mayoritas responden berpendidikan S1 

dengan penghasilan per bulan <10% yaitu 58 orang atau 58%. Kemudian pada 

urutan kedua adalah mereka yang berpendidikan dengan  penghasilan per bulan 

antara Rp 10-50 juta yaitu 21 orang atau 21%. 
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Tabel 4.7. 
Tabulasi Silang (Crosstab) Profesi dengan Waktu Lama Investasi 

 

Keterangan  

Berapa_lama_investasi Total 

< 1 

tahun 

> 10 

tahun 

1-2 

tahun 

3-5 

tahun 

6-10 

tahun 

Profesi Investor Orang  0 0 1 2 3 6 

% 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 6,0% 

Karyawan 

swasta 

Orang 7 6 25 17 9 64 

%  7,0% 6,0% 25,0% 17,0% 9,0% 64,0% 

Pegawai 

pemerintah 

Orang 0 0 4 0 0 4 

%  0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Wirausaha Orang 2 4 15 3 2 26 

% 2,0% 4,0% 15,0% 3,0% 2,0% 26,0% 

Total Orang 9 10 45 22 14 100 

%  9,0% 10,0% 45,0% 22,0% 14,0% 100,0% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  
 

Berdasarkan pada tabel 4.7. diketahui bahwa dari hasil crosstab  antara 

profesi dan berapa lama telah melakukan investasi, mayoritas responden 

berprofesi karyawan swasta dengan telah berapa lama telah melakukan investasi 

selama 1-2 tahun yaitu 25 orang atau 25%. Kemudian pada urutan kedua adalah 

mereka yang berprofesi wirausaha dengan berapa lama telah melakukan investasi 

di pasar modal yaitu 15 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa investor 

termasuk cukup aktif dalam berinvestasi. Semuanya merupakan investor 

meskipun ada beberapa orang yang hanya fokus menjadi investor murni dan 

sisanya adalah karyawan atau wiraswasta atau profesi lain yang memiliki 

pekerjaan sampingan sebagai investor. 
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Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan buletin yang menjadi acuan 

berinvestasi para investor yang menjadi responden pada penelitian ini: 

  
Gambar 4.1. Buletin yang menjadi acuan berinvestasi 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa peringkat tertinggi yang 

dipilih responden untuk melakukan investasi adalah media sosial yaitu sebanyak 

38 responden (38%). Media sosial sangat berpengaruh sekali untuk para investor 

melakukan investasi. Media sosial terpilih sebagai media informasi yang paling 

diminati oleh responden.  Pada peringkat kedua adalah TV (26 orang) dan 

selanjutnya koran (19 orang). Radio terpilih sebagai media informasi pada 

rangking terendah karena menempati peringkat 1 paling sedikit (17 orang).  

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan koran yang menjadi acuan 

berinvestasi  para investor yang menjadi responden pada penelitian ini: 

 



59 
 

 

Gambar 4.2. Koran yang menjadi acuan berinvestasi. 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 
Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa peringkat tertinggi yang 

dipilih responden untuk menjadi acuan investasi adalah Koran Bisnis Indonesia. 

Koran Bisnis Indonesia bersisi berita yang lengkap dan akurat mengenai investasi 

yang sedang berlangsung. Sehingga para investor tertarik untuk selslu melihat 

progres investasi melakui Koran Bisnis Indonesia (63%). Responden yamg 

memilih Kompas  sebanyak 31 orang (20,8%), yang memilik Kontan sebanyak 11 

orang (7,4%), dan yang memilih media sosial, informasi dari media, grup WA, 

idx chanel, Internet news, dan jarang membaca koran masing masing adalah 1 

orang (0,7%). 

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan TV yang menjadi acuan 

berinvestasi  para investor yang menjadi responden pada penelitian ini: 
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Gambar 4.3. TV yang menjadi acuan berinvestasi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa peringkat tertinggi yang 

dipilih responden untuk menjadi acuan investasi pada televisi adalah program di 

channel IDX Channnel. IDX Channel selalu memberikan informasi kepada 

penonton tentsng perkembangan bisnis, investasi dan nilai rupiah di 

Indonesia.Responden yang memilih Metro TV sebanyak 43 orang (28,9%), yang 

memilih IDX Chanel sebanyak 96 orang (64%), Kompas TV sebanyak 17 orang 

(11,4%), Smart FM sebanyak 19 orang (12,8%), sedangkan Chanel medsos, 

kontan, media sosial, yahho finance, RTI business masing –masing 0,7%. 

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan media sosial yang menjadi 

acuan berinvestasi para investor yang menjadi responden pada penelitian ini: 
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Gambar 4.4. Media Sosial yang menjadi acuan berinvestasi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
  
 
Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa peringkat tertinggi yang 

dipilih responden untuk menjadi acuan investasi adalah media sosial WhatsApp. 

WhatsApp sangat mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Whatsapp 

adalah salah satu aplikasi chatting favorit banyak orang.  Tidak seperti aplikasi 

lain yang cenderung berat dan memerlukan jaringan internet yang kuat, maka 

Whatsapp sebaliknya. Selain itu aplikasi ini juga memudahkan kita untuk 

menghimpun calon pembeli, reseller dan semua jaringan penjualan dengan 

membuat grup Whatsapp.  Whatsapp terpilih menjadi peringkat 1 terbanyak 

yaitu 55 orang, Pada peringkat kedua adalah Telegram, selanjutnya adalah 

Instagram, BBm, dan Twitter. Sedangkan untuk Facebook terpilih menjadi 

peringkat 1 paling sedikit yaitu sebanyak 8 orang. 
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4.2. Deskripsi Variabel 

4.2.1. Tanggapan Responden 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8.Tanggapan Responden Mengenai  Strategi investasi 
  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Membuat keputusan investasi  
berdasarkan strategi pasif, yaitu  
hanya mengikuti pergerakan 
indeks pasar saham. 8 40 47 188 22 66 21 42 2 2 338 3,38 
Ketika strategi aktif (mencermati 
pergerakan saham) sedang tidak 
menguntungkan maka akan 
mencoba strategi pasif. 15 75 60 240 19 57 4 8 2 2 382 3,82 
Keputusan investor lain untuk 
membeli dan menjual saham 
memiliki dampak pada keputusan 
investasi Anda. 16 80 32 128 26 78 23 46 3 3 335 3,35 
Anda biasanya bereaksi cepat 
terhadap perubahan keputusan 
investor lain dan mengikuti reaksi 
mereka terhadap pasar saham.  19 95 42 168 14 42 20 40 5 5 350 3,50 
Anda menghindari penjualan 
saham yang mengalami penurunan 
nilai dan siap menjual saham yang 
nilainya meningkat. 32 160 51 204 6 18 6 12 5 5 399 3,99 
Rata-Rata 3,61 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
Keterangan: 
F= Frekuensi 
S= Skor 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata  rata-rata 

responden untuk variabel strategi investasi sebesar 3,61 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya investor membuat keputusan investasi  berdasarkan 

strategi pasif, yaitu  hanya mengikuti pergerakan indeks pasar saham, ketika 

strategi aktif (mencermati pergerakan saham) sedang tidak menguntungkan maka 

akan mencoba strategi pasif, keputusan investor lain untuk membeli dan menjual 

saham memiliki dampak pada keputusan investasi, investor biasanya bereaksi 
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cepat terhadap perubahan keputusan investor lain dan mengikuti reaksi mereka 

terhadap pasar saham, dan investor menghindari penjualan saham yang 

mengalami penurunan nilai dan siap menjual saham yang nilainya meningkat. 

Tabel 4.9. Tanggapan Responden Mengenai  Preferensi investor 
  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Anchoring. Anda lebih suka 
membeli saham lokal daripada 
saham internasional karena 
informasi stok lokal lebih banyak 
tersedia. 29 145 40 160 14 42 15 30 2 2 379 3,79 
Setelah kerugian sebelumnya, 
Anda menjadi lebih menghindari 
risiko.  31 155 48 192 17 51 3 6 1 1 405 4,05 
Anda melakukan diversifikasi 
investasi (tidak pada 1 sektor 
industri yang sama). 18 90 35 140 30 90 15 30 2 2 352 3,52 
Overconfidence.  Anda percaya 
bahwa keahlian dan pengetahuan 
Anda tentang pasar saham dapat 
membantu Anda mengungguli 
pasar. 14 70 36 144 61 183 16 32 3 3 432 3,32 
Anda memperkirakan perubahan 
harga saham di masa depan 
berdasarkan harga saham baru-
baru ini. 11 55 60 240 17 51 10 20 2 2 368 3,68 
Rata-Rata 3,67 

Keterangan: 
F= Frekuensi 
S= Skor 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata  rata-rata 

responden untuk variabel preferensi investor sebesar 3,67 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya investor lebih suka membeli saham lokal daripada saham 

internasional karena informasi stok lokal lebih banyak tersedia, setelah kerugian 

sebelumnya, investor menjadi lebih menghindari risiko, investor melakukan 

diversifikasi investasi (tidak pada 1 sektor industri yang sama), investor percaya 
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bahwa keahlian dan pengetahuan investor tentang pasar saham dapat membantu 

investor mengungguli pasar, dan investor memperkirakan perubahan harga saham 

di masa depan berdasarkan harga saham baru-baru ini. 

Tabel 4.10. Tanggapan Responden Mengenai  Media informasi 
  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Media informasi penting untuk 
membantu anda dalam melakukan 
keputusan investasi 21 105 42 168 16 48 19 38 2 2 361 3,61 
Ketika harga saham menurut 
informasi dari media surat kabar 
adalah murah maka Anda akan 
membelinya 17 85 42 168 27 81 13 26 1 1 361 3,61 
Ketika harga saham menurut 
informasi dari media  surat kabar 
adalah mahal maka Anda akan 
menjualnya 10 50 55 220 25 75 9 18 1 1 364 3,64 
Saya selalu melihat informasi 
saham dari media sosial 
(Whatsapp, Facebook, BBM, 
Twitter, dll) ketika akan membeli 
atau menjual saham 20 100 34 136 22 66 22 44 2 2 348 3,48 
Menurut saya, media elektronik 
(TV, radio) sangat kredibel dalam 
keputusan investasi 29 145 40 160 14 42 15 30 2 2 379 3,79 
Rata-Rata 3,63 

Keterangan: 
F= Frekuensi 
S= Skor 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata  rata-rata 

responden untuk variabel media informasi sebesar 3,63 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya media informasi penting untuk membantu anda dalam 

melakukan keputusan investasi, ketika harga saham menurut informasi dari media 

surat kabar adalah murah maka investor akan membelinya, ketika harga saham 

menurut informasi dari media  surat kabar adalah mahal maka Anda akan 

menjualnya, investor selalu melihat informasi saham dari media sosial (Whatsapp, 
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Facebook, BBM, Twitter, dll) ketika akan membeli atau menjual saham, menurut 

investor, media elektronik (TV, radio) sangat kredibel dalam keputusan investasi. 

Tabel 4.11. Tanggapan Responden Mengenai  Pengambilan keputusan 

 
Jawaban 

  
Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 

Rata-
rata 

 
F S F S F S F S F S SCORE 

 
Anda dapat 
mengantisipasi atau 
memprediksi akhir 
dari return pasar 
saham. 

22 110 34 136 29 87 13 26 2 2 361 3,61 

Anda 
mempertimbangkan 
informasi dari 
teman dekat dan 
kerabat Anda 
sebagai referensi 
handal untuk 
keputusan investasi 
Anda. 

21 105 33 132 30 90 15 30 1 1 358 3,58 

Setelah sebelumnya 
mendapat 
keuntungan, Anda 
lebih berani 
mengambil risiko 
untuk mencari 
keuntungan lebih. 

17 85 38 152 27 81 16 32 2 2 352 3,52 

Anda merasa lebih 
sedih karena 
menahan saham 
loser terlalu lama 
daripada menjual 
saham winner 
terlalu cepat. 

4 20 35 140 30 90 25 50 6 6 306 3,06 

Anda memiliki 
reaksi berlebihan 
terhadap perubahan 
harga saham. 

22 110 33 132 27 81 14 28 4 4 355 3,55 

Rata-Rata 3,46 

Keterangan: 
F= Frekuensi 
S= Skor 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata  rata-rata 

responden untuk variabel pengambilan keputusan sebesar3,46 dan termasuk 
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dalam kategori tinggi.  Artinya, investasi dapat mengantisipasi atau memprediksi 

akhir dari return pasar saham, investasi mempertimbangkan informasi dari teman 

dekat dan kerabat investasi sebagai referensi handal untuk keputusan investasi 

investasi, setelah sebelumnya mendapat keuntungan, investasi lebih berani 

mengambil risiko untuk mencari keuntungan lebih, investasi merasa lebih sedih 

karena menahan saham loser terlalu lama daripada menjual saham winner terlalu 

cepat, dan investasi memiliki reaksi berlebihan terhadap perubahan harga saham. 

 

4.2.2.  Analisa Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada 

masing-masing variabel pada penelitian ini: 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Strategi Investasi 100 2,80 4,80 3,9740 0,55389 
Preferensi Investor 100 2,20 5,00 3,8920 0,63400 
Media Informasi 100 2,20 4,80 3,7840 0,69496 
Pengambilan Keputusan 100 2,20 4,80 3,7900 0,71145 

       Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada tabel 4.12. diketahui bahwa nilai rata-rata atau mean 

untuk variabel strategi investasi nilai rata-ratanya sebesar 3.9740 dan ini termasuk 

kategori cukup tinggi artinya strategi investasi investor cukup baik. Nilai 

minimum 2,80 dan maksimum 4,80. Nilai minimum artinya responden pada 

penelitian ini paling rendah berpendapat tidak setuju dan maksimum mendekati 5 

artinya responden berpendapat sangat setuju.  
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Untuk preferensi investor rata-ratanya sebesar 3.8920 artinya menurut 

responden pada penelitian ini cenderung setuju dengan pertanyaan preferensi 

investor. Nilai minimum 2.20 dan maksimum 5.00. Artinya nilai minimum 

menunjukkan responden cenderung tidak setuju dan nilai maksimum artinya 

responden berpendapat mereka sangat setuju. 

Media informasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.7840 artinya 

menurut responden yang menjadi sampel pada penelitian ini mereka cenderung 

setuju dengan pertanyaan kuesioner media informasi. Nilai minimum sebesar 2.20 

dan maksimum 4.80. Artinya untuk nilai minimum responden berpendapat bahwa 

mereka cenderung tidak setuju dan nilai maksimum mendekat 5 artinya responden 

berpendapat mereka sangat setuju. 

Pengambilan keputusan memperoleh nilai mean atau rata-rata sebesar 

3.7900 artinya responden memiliki pengambilan keputusan yang cukup baik. 

Nilai minimum sebesar 2.20 dan maksimum 4.80. Artinya untuk nilai minimum 

responden berpendapat mereka tidak setuju, nilai maksimum artinya responden 

cenderung sangat setuju. 

 

4.3.  Hasil Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel strategi investasi: 
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Tabel 4.13. Hasil Pengujian Strategi investasi 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

SI1 0,552 0,195 Valid 
SI2 0,550 0,195 Valid 
SI3 0,638 0,195 Valid 
SI4 0,591 0,195 Valid 
SI5 0,657 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari tabel 4.13. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0.195) 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel strategi investasi (SI) ini dapat 

dikatakan valid. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk 

variabel preferensi investor: 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Preferensi investor 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PI1 0,433 0,195 Valid 
PI2 0,449 0,195 Valid 
PI3 0,548 0,195 Valid 
PI4 0,694 0,195 Valid 
PI5 0,510 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0.195) 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel preferensi investor (PI) adalah 

valid.Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel media 

informasi: 

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Media informasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
MI1 0,598 0,195 Valid 
MI2 0,501 0,195 Valid 
MI3 0,606 0,195 Valid 
MI4 0,547 0,195 Valid 
MI5 0,428 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0.195)  

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel media informasi (MI) adalah 
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valid.Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

pengambilan keputusan: 

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Pengambilan keputusan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
PK1 0,745 0,195 Valid 
PK2 0,550 0,195 Valid 
PK3 0,506 0,195 Valid 
PK4 0,361 0,195 Valid 
PK5 0,633 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel (0.195) 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel pengambilan keputusan (PK) 

adalah valid. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Dilihat dari tabel 4.17. dapat diketahui bahwa untuk variabel strategi 

investasi  memiliki nilai Cronbach Alpa (0,807), variabel preferensi investor 

memiliki nilai Cronbach Alpa (0,755), variabel media informasi memiliki nilai 

Cronbach Alpa (0,761), dan variabel pengambilan keputusan memiliki nilai 

Cronbach Alpa (0,781), masing-masing variabel tersebut memiliki nilai Cronbach 

Alpa yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel.  

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian  

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 
Strategi investasi 0,807 Reliabel 
Preferensi investor 0,755 Reliabel 
Media informasi 0,761 Reliabel 
Pengambilan keputusan 0,781 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 



70 
 

4.4. Pengujian Hipotesis Pengaruh Strategi Investor dan Preferensi Investasi 

Terhadap Pengambilan Keputusan Investor 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Untuk menyajikan hipotesis H1 yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh strategi investor dan preferensi investasi terhadap 

pengambilan keputusan investor Model (1) yang ada di Bab 3. Hasil pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17.  Uji t 
Model Pengaruh Strategi Investor Dan Preferensi Investasi Terhadap 

Pengambilan Keputusan Investor 
PK = 0.845 + 0.505 SI + 0.671 PI+ e .................(1) 

Variabel 
β t Sig. 

Konstanta 
0,845 3,968 0,000 

SI 0,505 6,232 0,000 
PI 0,671 9,202 0,000 

Nilai F 254,897 
Adj. R2 0,837 

Sig. 0,000 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Keterangan: 
SI= Strategi Investasi 
PI= Preferensi Investor 
PK= Pengambilan Keputusan 
 
Berdasarkan tabel 4.17. diketahui bahwa interpretasi hasil regresi jika nilai 

SI dan PI adalah konstan (nol), maka PK sebesar 0.845. Jika nilai SI naik satu 

satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.505. Jika nilai PI naik satu satuan, 

maka PK akan meningkat sebesar 0.671. Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai 

sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa model fit, jadi variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi dependen. Dari tabel tersebut 
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diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,837 artinya variabel 

independen mempengaruhi dependen sebesar 83.7% sedangkan sisanya sebesar 

16.3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

Hipotesis Pertama (H1) 

Pada tabel 4.17. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

strategi investor sebesar 0,000 < 0,05 (signifikan pada level 5%) dan nilai 

koefisien regresi +0,505 sehingga artinya strategi investor  berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi hipotesis pertama pada penelitian 

ini diterima. 

 

Hipotesis Kedua (H2) 

Pada tabel 4.17. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

preferensi investor sebesar 0,000 < 0,05 (signifikan pada level 5%) dan nilai 

koefisien regresi +0,671 sehingga artinya preferensi investor berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi hipotesis kedua pada penelitian 

ini diterima. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis Pengaruh Strategi Investor Dan Preferensi Investasi 

Terhadap Pengambilan Keputusan Investor dengan Media Informasi 

sebagai moderating 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Untuk menyajikan hipotesis yang menyatakan bahwa 
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terdapat pengaruh strategi investor dan preferensi investasi terhadap pengambilan 

keputusan investor dengan media informasi sebagai moderating Model (2) yang 

ada di Bab 3. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.18.  Uji t 

Model Pengaruh Strategi Investor dan Preferensi Investasi Terhadap 
Pengambilan Keputusan Investor dengan Media Informasi sebagai 

moderating 
PK = α +  β1SI + β2PI + β3MI+β4 SI.MI+ β5 PI.MI + e .................(2) 

PK = 0.008 +  0.325SI + 0.215PI + 0.206MI+0.014 SI.MI+ 0.044 PI.MI + e  

Variabel 
β t Sig. 

Konstanta 
0,008 0,029 0,977 

SI 0,325 3,321 0,001 
PI 0,215 1,691 0,094 
MI 0,206 2,403 0,018 

PI.MI 0,014 0,712 0,478 
SI.MI 0,044 1,767 0,080 
Nilai F 145,216 
Adj. R2 0,879 

Sig. 0,000 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 
Keterangan: 
SI= Strategi Investasi 
PI= Preferensi Investor 
MI= Media Informasi 
PK= Pengambilan Keputusan 
 

Berdasarkan tabel 4.17. diketahui bahwa  jika nilai SI, PI, MI, dan 

interaksi SI.MI, interaksi PI.MI adalah konstan (nol), maka PK sebesar 0.008, jika 

nilai SI naik satu satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.325, jika nilai PI 

naik satu satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.215, jika nilai MI naik satu 

satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.206, jika nilai  interaksi antara SI.MI 
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naik satu satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.014, dan jika nilai  interaksi 

antara PI.MI naik satu satuan, maka PK akan meningkat sebesar 0.044. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit,  jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai  Adjusted R 

Square sebesar 0,879 artinya variabel independen mempengaruhi dependen 

sebesar 87.9% sedangkan sisanya sebesar  12.1% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. 

 

Hipotesis Ketiga (H3) 

Pada tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

interaksi strategi investor dengan media informasi sebesar 0,478 > 0,05 

(signifikan pada level 5%)  dan nilai koefisien regresi +0,014 sehingga strategi 

investor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi dengan media informasi sebagai variabel moderating. Jadi 

hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak.  

 

Hipotesis Keempat (H4) 

Pada tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

interaksi antara preferensi investor dengan media informasi sebesar 0,080 < 0,10  

(signifikan pada level 10%) dan nilai koefisien regresi +0,044 sehingga preferensi 

investor berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi 

dengan media informasi sebagai variabel moderating atau dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa media informasi dapat menjadi variabel moderating yang 
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memperkuat pengaruh preferensi investor terhadap pengambilan keputusan 

investor. Jadi hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. 

Tabel 4.19. Uji Koefisien Determinasi 

Model 1 0,837 
Model 2 0,879 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkah hasil analisis, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square model 

1 sebesar 0,837 yang artinya variabel independen (strategi investasi, preferensi 

investor, dan media informasi) dapat mempengaruhi variabel dependen 

(pengambilan keputusan) sebesar 83,7% dan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. Sedangkan nilai Adjusted R Square model 2 sebesar 0,879 

yang artinya variabel independen (strategi investasi dan preferensi investor) dapat 

mempengaruhi variabel dependen (pengambilan keputusan) sebesar 87,9% dan 

sisanya sebesar 12,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Strategi Investor Terhadap Pengambilan keputusan investor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa strategi investor  berpengaruh 

positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi hipotesis pertama pada 

penelitian ini diterima. Dilihat dari profil responden, diketahui bahwa mayoritas 

responden sebnayak 63 responden sudah menikah. Responden yang sudah 

menikah akan lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan, serta dapat 
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menimbang jauh kedepannya dibandingkan dengan responden yang belum 

menikah.  

Deposito sebagaimana yang telah dikenal oleh mayoritas yang merupakan 

instrumen investasi yang dikeluarkan oleh bank. Sistemnya adalah investor 

memberikan pinjaman dana kepada bank dengan imbalan bunga atas nilai pokok 

pinjaman, tentunya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Hanafi, 2004). 

Pengambilan keputusan investor merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh 

investor ketika melakukan investasi atau dengan  kata lain adalah return yang 

diterima. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau 

nilai sekuritas yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia 

pada informasi tersebut (Pohan, 2017). Harga-harga pasar yang tercantum pada 

obligasi atau nilai pada peringkat obligasi menjadi penilaian utama dalam melihat 

risiko investasi. Teori ini sangat sesuai dengan karakteristik penelitian yang akan 

dilakukan yaitu berkaitan dengan variabel dependen pada penelitian ini yaitu 

peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia 

yang akan dinilai oleh investor atau kreditor mengenai peringkat yang merupakan 

sumber informasi mengenai risiko investasi yaitu apakah emiten akan mampu 

membayar utang jangka panjangnya berupa obligasi atau tidak kepada para 

investor atau kreditor. Selain itu juga terdapat teori inefisiensi pasar dimana ketika 

investor naive maka menjadkan pasar menjadi tidak efisien karena adanya over 

confidence dari investor. 

Implementasinya dapat terlihat pada instrumen investasi. Setidaknya 

terdapat tiga contoh (banyak instrumen investasi lainnya) bentuk investasi dengan 
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perkiraan risiko dan pengembaliannya; deposito, obligasi, dan saham. Strageti 

investor yang baik dilakukan seperti mengambil keputusan yang lebih bijaksana 

dan tetap memperhatikan strateginya seperti membuat keputusan investasi  

berdasarkan strategi pasif, yaitu  hanya mengikuti pergerakan indeks pasar saham, 

ketika strategi aktif (mencermati pergerakan saham) sedang tidak menguntungkan 

maka akan mencoba strategi pasif, keputusan investor lain untuk membeli dan 

menjual saham memiliki dampak pada keputusan investasi, bereaksi cepat 

terhadap perubahan keputusan investor lain dan mengikuti reaksi mereka terhadap 

pasar saham, dan  menghindari penjualan saham yang mengalami penurunan nilai 

dan siap menjual saham yang nilainya meningkat. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Merikas dkk 

(2004), Phan & Zhou (2014), Septyanto (2014) dan Tease (1993) yang 

menunjukkan strategi investor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Apabila strategi investasi tepat, berarti keputusan investor  untuk 

memilih jenis saham berdampak pada keputusan investasi, keputusan investor 

terhadap volume saham berdampak pada keputusan investasi, keputusan investor 

untuk membeli dan menjual saham berdampak pada keputusan investasi, reaksi 

cepat terhadap perubahan keputusan investor, setelah kerugian sebelumnya, 

menjadi lebih menghindari risiko, menghindari penjualan saham yang mengalami 

penurunan nilai dan siap menjual saham yang nilainya meningkat, investor 

cenderung memperlakukan setiap elemen portofolio investasi secara terpisah, 

investor mempertimbangkan dengan hati-hati perubahan harga saham yang ingin 

diinvestasikan, informasi pasar penting untuk investasi saham, adanya 
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penempatkan tren masa lalu saham di bawah pertimbangan, maka akan 

berdampak pada  peningkatan pengambilan keputusan investor dalam hal tingkat 

pengembalian investasi saham terakhir memenuhi harapan, tingkat pengembalian 

baru-baru ini sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat pengembalian rata-rata 

pasar, investor merasa puas dengan keputusan investasi pada tahun lalu (termasuk 

menjual, membeli, memilih saham, dan menentukan volume saham), keputusan 

investor lain untuk memilih jenis saham berdampak pada keputusan investasi, 

keputusan investor lainnya terhadap volume saham berdampak pada keputusan 

investasi, keputusan investor lain untuk membeli dan menjual saham berdampak 

pada keputusan investasi. Hal ini juga didukung oleh judgement investor dan 

aspek kognitif mereka sehingga semakin baik strategi akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investor. 

 

 

4.6.2.Pengaruh Preferensi Investasi Terhadap Pengambilan keputusan 

investor 

 Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa preferensi investor 

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Jadi hipotesis 

kedua pada penelitian ini diterima. Dilihat dari profil responden, diketahui bahwa 

mayoritas responden berprofesi karyawan swasta dengan telah berapa lama telah 

melakukan investasi selama 1-2 tahun yaitu 25 orang atau 25%. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor termasuk cukup aktif dalam berinvestasi. 

Berinvestasi secara aktif adalah strategi investasi yang melibatkan kegiatan 
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investasi aktif secara terus-menerus. Investor aktif cenderung memantau aktivitas 

serta performa investasinya secara berkelanjutan agar bisa memanfaatkan kondisi 

yang menguntungkan di suatu waktu. 

 Asumsi tentang kenaikan/ penurunan harga saham adalah kondisi dimana 

investor melihat nilai suatu saham menjulang tinggi dan berasumsi bahwa akan 

terus seperti itu. Sebaliknya, ketika nilai saham turun, investor akan menjadi 

sangat pesimis dengan keadaan itu. Terlalu memperhatikan hal-hal yang terjadi 

baru-baru ini dan mengacuhkan data sejarah tentang suatu perusahaan adalah 

suatu bentuk reaksi berlebihan yang menyebabkan nilai saham anjlok ketika ada 

berita buruk dan naik terlalu banyak ketika ada berita baik (Wang, 2012) 

Return atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang 

diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang 

diinvestasikan. Efisiensi pasar modal adalah keadaan dimana sebuah harga saham 

yang menyesuaikan secara cepat dengan adanya tambahan informasi, dan oleh 

karena itu harga saham tersebut sudah mencakupi seluruh informasi yang ada. 

Semakin sesuainya harga saham dengan informasi pasar maka keadaan pasar 

sudah terbentuk sempurna. Penilaian pasar yang efisien dapat ditinjau melalui 2 

hal yaitu dari ada atau lengkapnya ketersediaan informasi maupun adanya 

pengambilan keputusan atau tindakan oleh investor atas informasi yang 

diperolehnya. Selain itu juga terdapat teori inefisiensi pasar dimana ketika 

investor naive maka menjadkan pasar menjadi tidak efisien karena adanya over 

confidence dari investor (Barber, 2011). 
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Barber (2011), 

Fernandes (2007), dan Luong & Ha (2011) yang menyatakan bahwa  preferensi 

investasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor. Apabila investor 

percaya bahwa keahlian dan pengetahuan tentang pasar saham dapat membantu 

mengungguli pasar, bisa mengantisipasi akhir dari market return yang baik atau 

buruk, memperkirakan perubahan harga saham di masa depan berdasarkan harga 

saham baru-baru ini, investor lebih suka membeli saham lokal daripada saham 

internasional karena informasi stok lokal lebih banyak tersedia, setelah kerugian 

sebelumnya, menjadi lebih menghindari risiko, investor menghindari penjualan 

saham yang mengalami penurunan nilai dan siap menjual saham yang nilainya 

meningkat, cenderung memperlakukan setiap elemen portofolio investasi secara 

terpisah, investor mengabaikan hubungan antara kemungkinan investasi yang 

berbeda, maka akan berdampak pada  peningkatan pengambilan keputusan 

investor dalam hal tingkat pengembalian investasi saham terakhir memenuhi 

harapan, tingkat pengembalian baru-baru ini sama dengan atau lebih tinggi dari 

tingkat pengembalian rata-rata pasar, investor merasa puas dengan keputusan 

investasi pada tahun lalu (termasuk menjual, membeli, memilih saham, dan 

menentukan volume saham), keputusan investor lain untuk memilih jenis saham 

berdampak pada keputusan investasi, keputusan investor lainnya terhadap volume 

saham berdampak pada keputusan investasi, keputusan investor lain untuk 

membeli dan menjual saham berdampak pada keputusan investasi. Hal ini juga 

didukung oleh judgement investor dan komitmen mereka sehingga semakin baik 

preferensi investor akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor. 
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4.6.3.Pengaruh Strategi Investor Terhadap Pengambilan keputusan investor 

dengan  Media Informasi sebagai variabel moderating  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa strategi investor berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi 

dengan media informasi sebagai variabel moderating. Jadi hipotesis ketiga pada 

penelitian ini ditolak. Dividen dan capital gain bukan selalu pengganti yang 

sempurna (bahkan dalam dunia tanpa biaya transaksi dan pajak) karena 

kekurangan self-control dengan menunda gratifikasi. Dalam teori keuangan, 

dividen dan capital gain memiliki nilai yang sama; hal ini bukan kasus dalam 

dunia pemodelan dengan menggunakan teori self-control. Deviden tunai 

diapresiasi lebih dari capital gain dan memberikan alat kendali otomatis terhadap 

level pengeluaran. Alternatif resiko, biaya dan pembayaran dievaluasi secara 

terpisah (Fernandes, 2007). 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wang (2012) 

yang menyatakan bahwa media informasi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi investor. Keputusan investor untuk membeli dan menjual 

saham tidak dipengaruhi oleh strategi investor dan media informasi sebagai 

variabel moderating, jadi reaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor, 

setelah kerugian sebelumnya, menjadi lebih menghindari risiko, menghindari 

penjualan saham yang mengalami penurunan nilai dan siap menjual saham yang 

nilainya meningkat, investor cenderung memperlakukan setiap elemen portofolio 

investasi secara terpisah, investor mempertimbangkan dengan hati-hati perubahan 
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harga saham yang ingin diinvestasikan, informasi pasar penting untuk investasi 

saham, adanya penempatkan tren masa lalu saham di bawah pertimbangan, maka 

tidak akan berdampak pada peningkatan pengambilan keputusan investor dalam 

hal tingkat pengembalian investasi saham terakhir memenuhi harapan, sehingga 

berdampak pada peningkatan pengambilan keputusan investor dalam hal tingkat 

pengembalian investasi saham terakhir memenuhi harapan, tingkat pengembalian 

baru-baru ini sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat pengembalian rata-rata 

pasar. Keputusan investor lain untuk membeli dan menjual saham tidak 

berdampak pada keputusan investasi meskipun pada kondisi adanya dukungan 

dari media informasi untuk investor karena dalam beberapa kondisi atau beberapa 

situasi media informasi tidak selalu kredibel sehingga menjadikan hipotesis 

ditolak. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena adanya faktor eksternal 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor, seperti trauma masa lalu 

gagal dalam berinvestasi, pengaruh orang sekitar, faktor eksternal politik, 

perekonomian global sehingga membuat media informasi tidak dapat memoderasi 

pengaruh strategi investor terhadap pengambilan keputusan investor. 

 

4.6.4.Pengaruh Preferensi Investasi Terhadap Pengambilan keputusan 

investor dengan Media Informasi sebagai variabel Moderating 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa preferensi investor 

berpengaruh  positif terhadap pengambilan keputusan investasi dengan media 

informasi sebagai variabel moderating. Jadi hipotesis keempat pada penelitian ini 

diterima. Dilihat dari profil responden, diketahui bahwa mayoritas responden 
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sebnayak 63 responden sudah menikah. Responden yang sudah menikah terbilang 

aktif sebagai investor. Investor yang belum menikah cenderung menanamkan 

dananya pada aset yang lebih berisiko dibanding investor yang sudah menikah. 

Hal ini menjelaskan bahwa seseorang yang sudah menikah adalah tipe investor 

yang menghindari risiko (risk averter) karena lebih mengutamakan kebutuhan 

rumah tangganya terlebih dahulu. Investor yang sudah menikah dengan banyak 

anggota keluarga biasanya mempertimbangkan kebutuhan keluarga mereka lebih 

serius daripada investor yang belum berkeluarga.  

Pertimbangan para investor dalam melakukan investasi, terdapat 2 faktor 

utama, yaitu sejauh mana keputusan dapat memaksimalkan kekayaan dan 

behavioral motivation (keputusan investasi berdasarkan aspek psikologis 

investor). Sebagai hasil dari aspek demografis, investor yang memutuskan untuk 

berinvestasi adalah mereka yang berumur 25-29 tahun dan 50-54 tahun yang 

mana telah mempertimbangkan semua faktor. Informasi merupakan hasil 

kesaksian atau rekaman peristiwa atau data yang berasal dari fakta yang tercatat 

dan selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi bentuk yang berguna dan 

berarti bagi pemakainya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan 

pemakai informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Merikas dkk (2004) 

melakukan survei empiris terhadap faktor-faktor, yang sebagian besar 

mempengaruhi perilaku investor individual di bursa saham Yunani. Hasil yang 

diungkap oleh penelitian Merikas dkk (2004) dengan sampel 150 responden 

mengkonfirmasi bahwa tampaknya ada tingkat korelasi antara faktor-faktor yang 

menjadi teori akuntansi perilaku dan bukti empiris sebelumnya yang diidentifikasi 
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sebagai faktor yang mempengaruhi rata-rata investor ekuitas, dan perilaku 

individu investor aktif di Athena Stock Exchange (ASE) dipengaruhi oleh tren 

keseluruhan yang berlaku pada saat survei di ASE.  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Phan & Zhou 

(2014), Fernandes (2007) dan Trifan (2008) menyatakan bahwa  preferensi 

investasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor melalui media 

informasi. Apabila investor percaya bahwa keahlian dan pengetahuan tentang 

pasar saham dapat membantu mengungguli pasar, bisa mengantisipasi akhir dari 

market return yang baik atau buruk, memperkirakan perubahan harga saham di 

masa depan berdasarkan harga saham baru-baru ini, investor lebih suka membeli 

saham lokal daripada saham internasional karena informasi stok lokal lebih 

banyak tersedia, setelah kerugian sebelumnya, menjadi lebih menghindari risiko, 

investor menghindari penjualan saham yang mengalami penurunan nilai dan siap 

menjual saham yang nilainya meningkat, cenderung memperlakukan setiap 

elemen portofolio investasi secara terpisah, investor mengabaikan hubungan 

antara kemungkinan investasi yang berbeda, maka akan berdampak pada 

peningkatan pengambilan keputusan investor dalam hal tingkat pengembalian 

investasi saham terakhir memenuhi harapan, sehingga pada akhirnya berdampak 

pada timbal balik saham  yaitu tingkat pengembalian investasi saham terakhir 

memenuhi harapan terlebih lagi dalam kondisi  media informasi yang mendukung 

terutama dalam hal informasi pasar penting untuk investasi saham, menempatkan 

tren masa lalu saham di bawah pertimbangan untuk investasi, memperkirakan 

perubahan harga saham di masa depan berdasarkan harga saham baru-baru ini, 
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lebih suka membeli saham lokal daripada saham internasional karena informasi 

stok lokal lebih banyak tersedia. Hal ini juga didukung oleh judgement investor 

dan aspek kognitif mereka serta komitmen investor sehingga meia informasi dapat 

memoderasi pengaruh preferensi investor terhadap pengambilan keputusan 

investor. 

Quasi moderasi merupakan variabel yang nenoderasi huubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel 

independen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa media informasi 

bertindak sebagai quasi moderator yang memperkuat pengaruh preversnsi 

investasi terhadap pengambilan keputusan investor. Sebagai quasi moderator 

media informasi dapat berpengaruh secara langsung terhadap pengambilan 

keputusan investor.  

 

Uji Z dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil perhitungan Z-hitung, didapat nilai Z sebesar 2,217 dan            

F tabel sebesar 2.1. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi disini 

memperkuat secara signifikan pengaruh strategi investor dan preferensi investor 

terhadap pengambilan keputusan investor.  

217,2Z


	18D30028_2019_3_TESIS isabele-1.pdf
	IMG_20191024_0005-rotated hp isabele.pdf
	18D30028_2019_3_TESIS isabele-4-169.pdf

