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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan Efek, dalam hal ini mengacu pada Perusahaan 

Publik serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkan (Mckinley, 2016). Pasar Modal memiliki peran strategis dalam 

perkembangan ekonomi suatu negara. Hal tersebut, dikarenakan Pasar 

Modal memiliki dua peran yang strategis yaitu, peran pembiayaan untuk 

perusahaan dan juga peran investasi. Oleh sebab itu, perkembangan Pasar 

Modal dijadikan tolak ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak terhadap 

perkembangan bisnis di era digital saat ini. Hal tersebut, menuntut setiap 

perusahaan untuk selalu beradaptasi dan berinovasi agar dapat 

mengembangkan bisnis perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk 

mengembangkan bisnisnya adalah dengan cara menjual kepemilikan 

perusahaan di Pasar Modal untuk mendapatkan dana dari masyarakat 

pemodal atau investor. 

Investor merupakan seseorang yang menanamkan uangnya dalam 

suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (KBBI, 2012). Ada 

beberapa macam bentuk investasi salah satunya investasi saham. Investasi 

saham memiliki high risk & high return, hal tersebut dikarenakan investasi 
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saham memberikan tingkat expected return yang lebih tinggi dibanding 

investasi lainnya. Pada Gambar 1.1, menunjukkan perbandingan investasi 

saham dengan investasi lainnya. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan 

jika investasi saham memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari 

investasi lainnya.     

 

       Seorang investor akan melakukan riset sebelum memutuskan untuk 

melakukan investasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur expected 

return yang akan didapatkan. Riset yang dilakukan mencakup beberapa 

kegiatan seperti, menganalisis laporan keuangan perusahaan, melihat track 

record perusahaan, keadaan perekonomian dan tingkat risiko. Laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk 

melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental bertujuan untuk 

melihat prospek bisnis suatu perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga 

investor dapat membuat keputusan apakah akan membeli, menjual atau 

Gambar 1 Rata rata kenaikan tingkat keuntungan investasi  Sumber : KSEI 2020 
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mempertahankan kepemilikan suatu saham. Selain menggunakan laporan 

keuangan, analisis fundamental juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan indikator ekonomi yang sedang terjadi. Indikator ekonomi 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Sebagai contoh, pandemi COVID-19 yang 

terjadi pada tahun 2020 tidak hanya berdampak pada kesehatan 

masyarakat tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Dalam 

upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia 

menerapkan kebijakan PSBB. Penerapan kebijakan tersebut, membuat 

IHSG mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari BEI, 

tanggal 8 April 2020 IHSG menurun sebesar 26,44% dengan catatan jual 

bersih asing Rp 15,01 triliun di pasar reguler, sementara di pasar non 

reguler terjadi aksi beli asing Rp 2,94 triliun. Kondisi demikian, membuat 

IHSG bergerak fluktuatif dan tidak pasti. Banyak saham yang mengalami 

penurunan, hal demikian merupakan respon investor terhadap pandemi 

COVID-19 yang mewabah di Indonesia. 

Perilaku investor di bursa saham seringkali menjadi perhatian 

karena dalam berbagai kondisi ekonomi, investor terkadang menghasilkan 

berbagai macam alternatif dalam pengambilan keputusan investasi. 

Karakteristik sebagian investor Indonesia akan turut menentukan faktor 

mana yang berperan penting dalam proses investasinya. Penelitian tentang 

perilaku investor mengatakan bahwa kebanyakan investor melakukan 

investasi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh faktor psikologis 
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(Hidayat, n.d.). Sedangkan menurut teori kepuasan, seorang investor harus 

dapat menentukan dengan jelas tujuan investasinya agar memperoleh 

keuntungan yang maksimal (Puspitaningtyas & Jember, 2013). 

Pengambilan keputusan investasi yang dilakukan secara rasional, rata-rata 

memanfaatkan informasi akuntansi keuangan sebagai pertimbangan dalam 

keputusan investasinya. 

 Pada umumnya, dalam proses pengambilan keputusan investasi, 

investor mempertimbangkan faktor informasi akuntansi. Investor rasional 

akan melakukan analisis terhadap informasi akuntansi dalam proses 

pengambilan keputusan investasi. Selain itu, rasionalitas mampu 

mengarahkan investor untuk menentukan antara kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku rasional terdiri dari completeness dan transitivity. Asumsi 

completeness mengatakan investor dapat mengkukur dan membandingkan 

secara tuntas semua pilihan yang tersedia. Sedangkan asumsi transitivity 

mengatakan bahwa investor menentukan semua prioritas dasi semua 

pilihan yang tersedia  Investor yang rasional tentunya akan mengharapkan 

suatu tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasi yang 

dilakukannya dengan mempertimbangkan risiko terjadinya penyimpangan 

dari tingkat pengembalian yang akan diperoleh karena unsur 

ketidakpastian.  

Sedangkan, investor yang irasional terdiri dari 

ocerconfidence,anchoring,mental accounting dan heuristic yang akan 

melakukan investasi dengan berpedoman pada subjektivitas seperti naluri, 
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mengikuti tren dan tidak melakukan analisis terhadap segala informasi 

mengenai perusahaan. Hal ini tentu memiliki tingkat risiko yang begitu 

tinggi, apabila keputusan yang diambil hanya berdasarkan pertimbangan 

yang irasional. Disisi lain, faktor emosional membuat investor memilih 

saham yang tidak menguntungkan, hal ini dikarenakan kesalahan investor 

dalam menganalisis dan menerjemahkan informasi. (Wijayanthi, 2015) 

dalam penelitiannya pada investor yang berada pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI), menyatakan bahwa bias psikologis juga ikut menentukan dalam 

keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pertumbuhan SI 

 

  

 

 

Gambar 1.2 menunjukkan investor individu atau ritel memiliki dari 

total saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Modal . Dari tahun 2017 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 2 jumlah investor individu 2017-2020 

Gambar 2 Rata rata kenaikan tingkat keuntungan investasi          Sumber : KSEI 2020 

Gambar 2 Jumlah investor individu 2017-2020               Sumber : KSEI 2020 
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hingga 2020 jumlah investor di pasar modal selalu meningkat, peningkatan 

tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 56,27 % dibandingkan dari tahun 

2019. Di saat situasi pasar modal tahun 2020 yang tidak pasti akibat 

adanya pandemi covid 19 jumlah investor justru meningkat. Dengan 

adanya peningkatan investor akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

berinvestasi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

pernah dilakukan oleh (Ifendri Robi, 2019). Penelitian sebelumnya 

dilakukan secara kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan 

secara kuantitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini 

berjudul “Determinasi Perilaku Investor Individu dalam pengambilan 

Keputusan Investasi Saham pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota 

Semarang Rumusan Masalah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor Overconfidence berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 

2. Apakah faktor Anchoring berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 

3. Apakah faktor Mental Accounting berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 
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4. Apakah faktor Heuristik berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham pada investor individu di Kota 

Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 

5. Apakah faktor Completness   berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 

6. Apakah faktor Transitivity  berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah faktor perilaku rasional berpengaruh 

terhadap keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19.  

2. Untuk mengetahui apakah faktor perilaku irasional berpengaruh 

terhadap keputusan investasi saham pada investor individu di 

Kota Semarang selama Pandemi Covid-19. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai 

perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal  

2. Bagi Investor 
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Penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi  kepada 

investor dalam hal mengambil keputusan antara menahan, 

membeli, atau menjual saham mereka 

3. Bagi Akademisi  

Memberikan tambahan referensi bacaan dan pembanding dengan 

pokok permasalahan yang sama dan sebagai masukan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan perilaku Irasional dengan proksi 

overconfidence, anchoring, mental accounting, heuristik dan perilaku 

rasional dengan proksi completeness dan transitivity sebagai variabel 

independen, sedangkan Keputusan Investasi sebagai variabel dependen. 

Berikut ini kerangka pikir terkait variabel tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overconfidence (X1) 

Anchoring (X2) 

Mental Accounting (X3) 

 

KEPUTUSAN INVESTASI 

(Y) 

Heuristik (X4) 

Completness(X6) 

 

Transitivity (X6) 
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