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1.1. Latar Belakang 

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan penanaman 

modal yang dilakukan dalam bentuk aset (aktiva) dengan harapan 

memperoleh keutungan di masa yang akan datang (Sunariyah, 2004). Oleh 

karena itu, keputusan investasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan 

oleh manajemen perusahaan untuk pertumbuhan perusahaan. Menambahkan 

hal ini, Fama (1978) mengungkapkan bahwa nilai dari suatu saham 

perusahaan dapat ditentukan oleh keputusan investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan 

investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan kekayaan pemegang saham dapat dihasilkan melalui kegiatan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Hidayat, 2010). Hidayat 

menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan dapat berupa 

investasi pada aktiva jangka pendek (aktiva lancar) dan/atau aktiva jangka 

panjang (aktiva tetap). 

Sementara itu, investasi yang dilakukan individu (investor) pada 

perusahaan dapat dilakukan dengan membeli aset atau saham perusahaan. 

Keputusan investasi pada saham perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis teknikal dan analisis 

fundamental (Sunariyah, 2004; Falani, 2013). Falani menjelaskan bahwa 

analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data 

atau catatan mengenai harga saham secara keseluruhan di pasar modal. 

Pendekatan analisis teknikal menggunakan data pasar yang dipublikasikan, 



seperti; harga saham, volume perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), serta faktor lain yang bersifat teknis.  

Gunawan (2011) menjelaskan bahwa analisis fundamental 

menggunakan data fundamental dan faktor eksternal yang berhubungan 

dengan badan usaha atau perusahaan. Data fundamental meliputi data 

keuangan, data pangsa pasar, dan siklus bisnis. Sementara itu, data faktor 

eksternal yang berhubungan dengan badan usaha yaitu kebijakan pemerintah, 

tingkat suku bunga, dan inflasi. Dengan mempertimbangkan data-data 

tersebut, analisis fundamental menghasilkan analisis tentang penilaian pada 

badan usaha atau perusahaan (emiten) yang memberikan penekanan pada 

kesimpulan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak 

(Rahayu, Hidayat, & Nuzula, 2014).  

Saham perusahaan dinyatakan layak untuk dibeli atau tidak bukan 

ditentukan oleh harga saham tersebut mahal atau murah, tetapi berdasarkan 

pada prospek yang terdapat pada saham tersebut (Kusumajaya, 2011). Jika 

nilai saham mahal (overvalued), maka saham tersebut dianggap nilainya 

lebih tinggi berdasarkan penilaian menggunakan pengukuran analisis 

fundamental melalui perbandingan harga saham yang berlaku di pasar 

modal. Penilaian pada harga saham perusahaan dapat menggunakan analisis 

fundamental karena memiliki horizon jangka panjang yang menggunakan 

data historis perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan.  

Koller, Goedhart, dan Wessels (2010) mengungkapkan bahwa 

analisis fundamental dapat digunakan untuk melakukan estimasi 

pertumbuhan perusahaan dan estimasi perubahaan ekonomi di masa 

mendatang, dimana hal ini dianggap dapat mempengaruhi kinerja dan 

kelangsungan perusahaan, sehingga akan mempengaruhi nilai dari harga 

saham perusahaan. Penilaian pada saham perusahaan go public (emiten) 

didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. 



Nilai intrinsik inilah yang akan di estimasi oleh calon investor sebagai acuan 

dalam menentukan keputusan investasi saham dengan melihat pada analisis 

fundamental emiten (Hapsari, 2007). 

Berdasarkan hal itu, analisis fundamental merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi calon investor dalam menginvestasikan dananya 

pada perusahaan emiten karena didasarkan pada informasi tentang kinerja 

keuangan perusahaan. Pengukuran analisis fundamental emiten merupakan 

suatu indikator yang dipergunakan investor untuk melakukan penilaian pada 

emiten dengan berpatokan pada harga saham perusahaan yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, pada saat melakukan investasi 

saham, investor lebih condong bersumber pada analisis fundamental 

perusahaan (Harjito & Martono, 2005). Akan tetapi, penilaian harga saham 

emiten tidak hanya ditentukan dari analisis fundamental perusahaan. Oleh 

karena itu, investor seharusnya memiliki pemahaman yang benar tentang 

saham emiten yang akan dipilih dan berpikir secara rasional dalam 

melakukan pemilihan investasi saham. Namun, pada kenyataannya investor 

cenderung berpikir secara tidak rasional, sehingga menimbulkan perilaku 

yang bias dalam melakukan investasi saham (Kudryavtsev, Cohen, & Hon-

Snir, 2012). Pernyataan ini didukung oleh Ady, Sudarma, Salim, dan Aisyah 

(2013) mengungkapkan bahwa investor yang melakukan pemilihan investasi 

saham cenderung hanya berdasarkan pada suatu pemahaman yang diyakini 

oleh karena adanya pengaruh dari faktor psikologis. Hal ini sesuai dengan 

prospect theory (teori pospek) yang dikemukakan oleh Kahneman dan 

Tversky (1979).  

Prospect theory menggambarkan perilaku individu dalam memilih 

investasi saham berdasarkan pada pilihan yang diyakini (preference) dengan 

mempertimbangkan probabilitas risiko yang terdapat pada investasi saham. 

Prospect theory menjelaskan bahwa kerugian yang dialami investor akan 



memberikan dampak yang lebih besar pada pilihan yang disukai daripada 

dampak keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi saham tersebut. 

Prospect theory menghasilkan dua fungsi, yaitu value function dan weighting 

function (Barberis, 2013). Value function (fungsi nilai) menyatakan bahwa 

pilihan terhadap hasil keputusan investasi saham lebih condong berfokus 

kepada preferensi risiko yang terdapat pada investasi saham yang akan 

dipilih. Sementara itu, weighting function (fungsi pembobotan) menyatakan 

bahwa pilihan terhadap hasil keputusan investasi saham lebih condong 

didasarkan atas sumber informasi yang diperoleh investor pada saat 

memutuskan untuk memilih investasi saham. 

Goldberg dan Nitzsch (2001) mengungkapkan bahwa prospect theory 

menjelaskan tentang perilaku individu dalam melakukan investasi saham 

memiliki kecenderungan berperilaku tidak rasional karena cenderung kurang 

berani untuk mempertaruhkan keuntungan (gain) daripada kerugian (loss). 

Penjelasan yang terkandung dalam prospect theory mengungkapkan bahwa 

pengambilan keputusan investasi saham yang tidak rasional dapat 

menyebabkan kerugian pada investor karena keputusan investasi yang telah 

dipilih ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan (Barberis, 2013). 

Individu cenderung lebih nekat menanggung resiko ketika berada pada posisi 

rugi dibandingkan ketika berada pada posisi untung.  

Pada dasarnya, prospect theory menekankan pada analisis perilaku 

individu dalam mengambil keputusan di dalam dua pilihan yang lebih 

berfokus pada preferensi yang diyakini dapat memberikan keuntungan 

(Yahya & Surya, 2012). Oleh karena itu, Grinblatt dan Han (2005) 

menghimbau agar para investor yang akan memutuskan berinvestasi saham 

sebaiknya jangan hanya menekankan pemilihan investasi berdasarkan pada 

penyajian informasi saham yang menekankan keuntungan, karena informasi 



tersebut belum tentu menggambarkan prospek harga saham pada masa yang 

akan datang lebih baik daripada masa sekarang.  

Grinblatt dan Han menganjurkan agar investor tidak bereaksi 

berlebihan dalam memproses informasi ketika memutuskan untuk 

melakukan investasi saham. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan 

cenderung hanya menggambarkan informasi tentang hal-hal yang baik dari 

perusahaan, tanpa penyampaian informasi yang menggambarkan tentang 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sebaiknya, investor terlebih dahulu 

melakukan pertimbangan terhadap informasi saham yang diperoleh sebelum 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham.  

Investor seharusnya memproses informasi tersebut didasarkan pada 

tahapan yang sistematis dan akurat (Bazerman, 1994). Namun, adanya faktor 

bounded rationality menyebabkan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan cenderung menggunakan pertimbangan yang menggunakan 

strategi heuristik, yaitu strategi atau cara penyederhanaan yang dilakukan 

dalam proses pengambilan keputusan (Goldberg & Von, 2001). Penggunaan 

strategi heuristik seringkali menyebabkan terjadinya bias dalam 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan.  

Bias ini timbul karena investor cenderung menilai baik atau buruknya 

suatu saham hanya berdasarkan pada informasi analisis fundamental 

perusahaan. Misalnya seseorang dihadapkan dengan pilihan antara dua 

saham perusahaan AA dan AB. Jika informasi analisis fundamental 

perusahaan AA lebih baik daripada AB (pada laporan analisis fundamental 

perusahaan AA mempunyai prospek yang lebih baik daripada perusahaan 

AB), maka orang tersebut akan lebih memilih saham perusahaan AA. Pilihan 

ini dapat menyebabkan timbulnya faktor recency bias pada orang tersebut, 

karena hanya melakukan penilaian saham yang baik berdasarkan pada 

informasi yang baru disajikan. 



Recency bias (bias kekinian) didefinisikan sebagai perilaku bias yang 

terjadi pada seseorang dalam memutuskan sesuatu yang hanya didasarkan 

pada sumber (masukan) atau informasi yang baru terjadi (Tsetsos, Chaterc, 

& Usherd, 2011). Recency bias merupakan salah satu perilaku yang bias 

dalam studi tentang behavior finance. Dalam pengambilan keputusan, 

recency bias dapat menimbulkan permasalahan karena terkadang sesuatu 

yang baru terjadi belum tentu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya 

terjadi. Menurut, Cushing dan Ahlawat (1996) rencency bias yang terdapat 

pada individu disebabkan oleh rencency effect yang dialami individu 

dipengaruhi oleh sumber informasi terakhir yang diperoleh individu tanpa 

melakukan kajian analisis yang mendalam ketika melakukan pengambilan 

keputusan audit.  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan diluar konteks investasi 

saham, diantaranya; Arnold, et al. (2000), Ashton dan Kennedy (2002), 

Bernard dan Anita (2005), Dilla dan Steinbart (2005), Costabile dan Klein 

(2005), serta Shaheen (2010) menjelaskan bahwa terjadinya recency bias 

pada individu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lebih 

lanjut, Shaheen menjelaskan bahwa recency bias yang terjadi pada individu 

disebabkan oleh dua atau lebih informasi yang memiliki muatan berbeda 

disajikan secara berurutan.  

Ada kemungkinan recency bias juga akan terjadi dalam konteks 

investasi saham, dimana munculnya recency bias pada investor dapat 

menyebabkan investor cenderung melakukan pengambilan keputusan yang 

bias dalam menentukan keputusan investasi saham. Investor yang mengalami 

recency bias dapat disebabkan oleh urutan penyajian informasi yang 

diperoleh ketika melakukan pengambilan keputusan investasi saham. 

Penelitian yang dilakukan Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir (2012) 

mengungkapkan bahwa urutan penyajian informasi menyebabkan recency 



bias pada individu (investor) dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi saham. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Almilia (2010) 

mengungkapkan bahwa urutan penyajian informasi tidak menyebabkan 

recency bias pada individu (investor) dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham. 

Selain hal itu, gender (jenis kelamin) juga berperan dalam 

menentukan pengambilan keputusan investasi saham. Pernyataan ini 

didukung oleh Kudryavtsev dan Cohen (2011) dalam eksperimen yang 

dilakukan mengungkapkan bahwa perempuan lebih cenderung untuk 

berperilaku bias dibanding laki-laki dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham. Kudryavtsev dan Cohen menjelaskan bahwa hal 

ini timbul karena laki-laki memiliki kemampuan dalam memproses informasi 

dan melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh lebih baik 

daripada perempuan, sehingga laki-laki tidak akan mudah mempercayai 

informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, laki-laki cenderung tidak akan 

mengalami recency bias dalam memproses informasi yang diperoleh. 

Sebaliknya, perempuan cenderung akan mengalami recency bias dalam 

memproses informasi yang diperoleh. 

Laki-laki terlebih dahulu akan melakukan analisis pada informasi 

yang diperoleh agar dapat memahami informasi tersebut, sehingga 

menghasilkan keputusan investasi saham yang tepat. Selain itu, laki-laki 

terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan dalam melakukan 

pengambilan keputusan. Sebaliknya, perempuan lebih mudah mempercayai 

informasi yang diperoleh, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh informasi 

yang terakhir diperoleh (Dohmena, Huffmanc, Markleind, & Sundee, 2009). 

Oleh karena itu, perempuan cenderung mengalami recency bias dalam 

memproses informasi yang diperoleh, sehingga menyebabkan perilaku yang 

bias dalam melakukan pengambilan keputusan.  



Hasil temuan ini didukung oleh eksperimen yang dilakukan Brunel 

dan Nelson (2003), Cotton dan Price (2006), serta Prast, Rossi, Torricelli, 

dan Druta (2013) menjelaskan bahwa perempuan cenderung mengalami 

recency bias daripada laki-laki dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi saham. Sebaliknya, hasil temuan eksperimen yang dilakukan 

Liersch (2003), Commonwealth of Australia (2008), serta Suetens dan Tyran 

(2011) menjelaskan bahwa laki-laki lebih cenderung mengalami recency bias 

daripada perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi 

saham. 

Meskipun penelitian sebelumnya telah menjelaskan tentang 

timbulnya recency bias pada investor dalam berinvestasi saham berdasarkan 

pada urutan penyajian informasi, namun penelitian ini mencoba dari sisi 

lainnya dengan melihat terjadinya recency bias pada investor dalam 

berinvestasi saham pada faktor psikologis investor. Investor cenderung akan 

berinvestasi saham ketika memperoleh informasi positif tentang emiten, 

sebaliknya investor cenderung tidak akan berinvestasi saham ketika 

memperoleh informasi negatif. Informasi yang akan diberikan kepada 

investor dikemas dalam bentuk framing menggunakan urutan penyajian 

informasi analisis fundamental emiten. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi pokok perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;  

1. Apakah urutan penyajian informasi menimbulkan recency bias dalam 

pengambilan keputusan investasi saham? 

2. Apakah perbedaan jenis kelamin menimbulkan recency bias dalam 

pengambilan keputusan investasi saham? 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan di atas, yaitu;  

1. Untuk menganalisis apakah urutan penyajian informasi menimbulkan 

recency bias dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

2. Untuk menganalisis apakah perbedaan jenis kelamin menimbulkan 

recency bias dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

investor agar tidak mengalami recency bias dalam menentukan pengambilan 

keputusan investasi saham. Dalam menentukan pilihan investasi saham, 

sebaiknya investor terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan penasehat 

investasi keuangan agar tidak mudah mempercayai sumber informasi yang 

diperoleh, sehingga tidak mengalami recency bias dalam menentukan 

pengambilan keputusan investasi saham. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat teoritis dan manfaat 

praktis dalam penelitian ini, yaitu:  

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian-penelitian ilmu 

keuangan berbasis perilaku tentang urutan penyajian informasi dan jenis 

kelamin terhadap timbulnya recency bias pada investor dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham. 

 

 

 



1.4.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan para investor meningkatkan pemahamannya dan 

melakukan analisis terlebih daluhu terhadap informasi yang diperoleh, 

sehingga menghindari timbulnya recency bias dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham. Investor diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan kognitifnya agar memberikan pemahaman yang 

lebih baik pada proses berpikir secara psikologis dan/atau proses berpikir 

secara logika, sehingga tidak mengalami recency bias dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham. 

 

 

 


