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2.1. Keputusan Investasi 

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan kepada suatu 

aktiva dengan mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut di masa 

yang akan datang (Wadu, 2010). Lebih lanjut, Wadu menjelaskan bahwa 

investasi yang dilakukan biasanya berjangka waktu lama. Sementara itu, 

Niwanputri (2007) memberikan defenisi tentang keputusan yang diartikan 

sebagai tindakan yang dilakukan didasari atas logika dan pertimbangan 

dengan memilih alternatif terbaik sesuai dengan atau mendekati tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan investasi 

dalam bidang keuangan (capital budgeting) dapat diartikan sebagai 

pengambilan keputusan yang dilakukan untuk menginvestasikan modal yang 

dimiliki (Anastasia, Yakobus, & Susilawati, 2001). 

Berdasarkan hal tersebut, keputusan investasi dapat diartikan sebagai 

tindakan penanaman modal yang dilakukan kepada suatu aktiva berdasarkan 

pertimbangan secara logika sesuai dengan penetapan alternatif terbaik untuk 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang sesuai dengan atau 

mendekati tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kugler, Connolly, dan 

Ordo´Nez (2010) mengungkapkan bahwa keputusan investasi saham adalah 

keputusan atau tindakan yang dilakukan investor untuk menginvestasikan 

modal (uang) yang dimiliki agar memperoleh keuntungan dari saham 

perusahaan yang akan dibeli.  

 



Saham perusahaan tersebut dinilai layak untuk dibeli berdasarkan 

pada penilaian yang dilakukan investor mengacu pada return, risk, dan the 

time factor (Tandelilin, 2007). Tandelilin menjelaskan bahwa pemilihan 

investasi yang dilakukan investor pada salah satu saham perusahaan emiten 

bertujuan untuk memperoleh return dengan mempertimbangkan risiko yang 

terdapat pada saham yang akan dibeli. Return merupakan tingkat keuntungan 

yang diperoleh investor dari hasil investasi saham. Hasil investasi inilah 

yang menjadi alasan utama investor melakukan investasi agar memperoleh 

keuntungan dalam bentuk return, sehingga sangat wajar jika investor 

menuntut tingkat return atas dana yang telah diinvestasikan (Eklund, 

Palmberg, & Wiberg, 2012). 

Return yang diharapkan (expected return) dan return yang diperoleh 

(realized return) dari hasil investasi saham merupakan dua hal yang penting 

bagi investor (Subalno, 2009). Lebih lanjut, Subalno menjelaskan bahwa 

return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi oleh 

investor di masa yang akan datang, sedangkan return yang diperoleh 

merupakan return yang telah diperoleh investor sebagai imbal hasil dari 

investasi saham yang dimiliki. Banyaknya return yang diharapkan dan return 

yang diperoleh investor dari hasil investasi saham mungkin bisa sama, tetapi 

kemungkinan besar dapat terjadi perbedaan. Perbedaan antara return yang 

diharapkan dengan return yang diperoleh merupakan risiko yang harus 

diterima oleh investor dalam melakukan investasi saham (Saragih, 2005; 

Sukarno, 2007). 

Menambahkan hal ini, Kaplan dan Zingales (2000), Almeida et al. 

(2004), serta Albana dan Saputra (2012) menjelaskan bahwa risiko yang ada 

dalam analisa kelayakan proyek investasi berkaitan langsung dengan 

cashflow yang diharapkan investor. Oleh karena itu, dalam melakukan 

investasi saham, diharapkan investor dapat mengambil keputusan yang tepat 



dan mengurangi tingkat risiko atau ketidakpastian yang mungkin terjadi, 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan atas investasi tersebut. 

Selain hal itu, tujuan lain yang dinginkan investor dalam berinvestasai saham 

agar dapat menjadi salah satu bagian dari pemilik perusahaan (Koetin, 2002; 

Eklund, Palmberg, & Wiberg, 2012). Porsi kepemilikan ditentukan oleh 

seberapa besar saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Berdasarkan 

hal tersebut, Azhagiah dan Priya (2008) serta Kugler, Connolly, dan 

Ordo´Nez, (2010) mengungkapkan bahwa semakin banyak saham yang 

dimiliki investor menunjukkan semakin tinggi tingkat kinerja perusahaan, 

begitupun sebaliknya. 

The time factor (jangka waktu) merupakan salah satu hal yang 

penting dalam melakukan investasi saham. Jangka waktu berperan besar 

dalam menentukan seberapa besar imbal hasil (return) yang akan diperoleh 

dari kegiatan investasi saham yang akan dilakukan (Raharjo, 2005; Saragih, 

2005; Purnomo, 2009). Jangka waktu dalam melakukan investasi saham 

dapat dibedakan menjadi investasi jangka pendek atau investasi jangka 

panjang. Oleh karena itu, investor yang akan menanamkan modalnya pada 

investasi saham dapat memilih jangka waktu investasi sesuai dengan yang 

dikehendaki dengan mempertimbangkan imbal hasil yang akan diperoleh 

dari insvestasi tersebut.  

Pemilihan jangka waktu dalam melakukan investasi saham 

menunjukkan ekspektasi atau harapan dari investor bahwa jangka waktu 

investasi yang telah ditetapkan nantinya memberikan keuntungan sesuai 

dengan yang diharapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko 

yang mungkin terjadi (Kaaro, 2001; Stella, 2009). Oleh karena itu, investor 

perlu memperhatikan pemilihan jangka waktu investasi dengan seksama agar 

dalam melakukan kegiatan investasi dapat membuat keputusan yang tepat.  



Investor yang melakukan investasi pada saham emiten di pasar modal 

menurut Malkiel (2013) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu; (1) investor 

individual (individual investors), dan (2) investor institusional (institusional 

investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan 

kegiatan investasi saham secara pribadi. Sementara itu, investor institusional 

biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, bank atau lembaga 

simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. 

Investor pribadi maupun investor institusional sama-sama memiliki tanggung 

jawab dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham yang tepat 

(Barber & Odean, 2008). Keputusan investasi saham yang dilakukan investor 

individual dan investor institusional bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan (Hapsari, 2007).  

 

2.2. Prospect Theory 

Prospect theory (teori prospek) adalah teori tentang studi berbasis 

perilaku keuangan (behavioral finance) yang menggambarkan cara individu 

memilih investasi saham berdasarkan pada pilihan yang diyakini 

(preference) dengan mempertimbangkan probabilitas risiko yang terdapat 

pada investasi saham (Goldberg & Rudriger, 2001; Iyer & Bhaskar, 2002; 

Shefrin, 2002). Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Kahneman dan 

Tversky (1979) yang menjelaskan bahwa individu akan membuat keputusan 

investasi berdasarkan pada potensi nilai keuntungan dan kerugian yang akan 

diperoleh dari hasil investasi tersebut. Selanjutnya, individu akan menilai 

keuntungan dan kerugian tersebut menggunakan heuristik.  

Heuristik didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat dengan 

melakukan prediksi dalam situasi ketidakpastian yang hanya bergantung 

pada suatu informasi tertentu yang diyakini (Zweig, 2007; Purnomo, 2009; 

Kliger & Kudryavtsev, 2010). Keyakinan investor terhadap alternatif 



investasi saham yang akan dipilih tergantung pada preferensi (preference) 

atau sudut pandang yang diyakini dapat memberikan keuntungan optimum 

(Kahneman & Thaversky, 2000). Kahneman dan Thaversky mengungkapkan 

bahwa prospect theory menjelaskan tentang perilaku individu (investor) 

dalam melakukan pemilihan investasi saham bergantung pada suatu 

informasi yang diyakini terhadap pilihan alternatif investasi saham dengan 

mempertimbangkan imbal hasil (return) yang akan diperoleh dan risiko 

(risk) yang terdapat dalam investasi saham tersebut.  

Kahneman dan Thaversky juga mengungkapkan bahwa prospect 

theory menjelaskan tentang perilaku investor dalam berinvestasi saham 

berdasarkan pada preferensi yang diyakini terkadang melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham yang tidak rasional karena 

cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis, sehingga dapat 

menghasilkan keputusan investasi saham yang bias. Perilaku investor yang 

mengalami recency bias dalam berinvestasi saham dapat menyebabkan 

kerugian karena keputusan investasi saham yang telah dipilih ternyata 

memberikan imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan (Shefrin & 

Belotti, 2007). 

Prospect theory menyatakan bahwa kerugian yang dialami investor 

akan memberikan dampak yang lebih besar pada pilihan yang disukai 

(preference) daripada dampak keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi 

saham tersebut (Kahneman, & Riepe, 1998; Yahya & Surya, 2012). 

Selanjutnya, prospect theory menjelaskan tentang pengambilan keputusan 

investasi saham yang dilakukan investor didasarkan pada value function dan 

weighting function (Grinblatt & Han, 2005). Value function (fungsi nilai) 

didefinisikan sebagai pilihan terhadap hasil keputusan investasi saham yang 

dipilih investor lebih condong berfokus pada preferensi nilai yang terdapat 

dalam investasi saham. Sementara itu, weighting function (fungsi 



pembobotan) didefenisikan sebagai pilihan terhadap hasil keputusan 

investasi saham yang dipilih investor lebih condong didasarkan pada sumber 

informasi yang diperoleh pada waktu memutuskan pilihan investasi saham.  

Hirschey dan Nofsinger (2008) menngungkapkan bahwa investor 

yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan sering menilai suatu 

investasi hanya berdasarkan pada pilihan-pilihan investasi yang berpotensi 

memberikan keuntungan tanpa melakukan analisis secara keseluruhan 

dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Investor yang melakukan 

investasi saham sering melakukan penilaian yang keliru terhadap investasi 

saham yang berisiko atau investasi yang mengalami ketidakpastian (Barber 

& Odean, 2000). Hal ini menyebabkan investor cenderung bersikap risk-

aversion ketika berada pada posisi untung dan bersikap risk-seeking ketika 

berada pada posisi rugi (Ait-Sahalia & Lo, 2000). 

Kahneman dan Tversky (2000) dalam eksperimen yang dilakukan 

juga menjelaskan bahwa perilaku investor dalam berinvestasi saham lebih 

condong kepada risk-aversion dan risk-seeking. Selanjutnya, Kahneman dan 

Tversky menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena investor lebih cenderung 

menilai untung (gain) dan rugi (loss) berdasarkan pada preferensi atau sudut 

pandang yang diyakini. Menambahkan hal ini, Hirschey dan Nofsinger 

(2008) menjelaskan bahwa perilaku individu (investor) dalam berinvestasi 

saham yang menilai untung dan rugi berdasarkan pada preferensi atau sudut 

pandang yang diyakini tersebut, dapat dirumuskan dengan S-sharped 

Function. S-sharped Function mendefenisikan fungsi nilai keuntungan dan 

kerugian yang diyakini investor relatif terhadap titik preferensi (preference) 

tertentu dan bukan pada tingkat kekayaan (gambar 2.1).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Investor Apreciation and Pain Tied to Gains and Losses 

Sumber: Hirshey and nofsinger, (2008) 

 

Menurut Hirschey dan Nofsinger (2008), S-sharped Function 

memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:  

a. The function is concave to the origin for gains.  

Konsep ini diartikan bahwa investor akan merasa lebih baik atau 

memiliki ekspektasi (kepuasan) yang besar jika pada saat melakukan 

investasi memperoleh keuntungan dari hasil investasinya. Akan tetapi, 

ketika keuntungan itu kemudian bertambah dua kali lipat rasa puasnya 

tidak akan lebih besar dari keuntungan awal yang telah diperoleh. 
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b. The function is convex to the origin when the investor takes a loss. 

Konsep ini diartikan bahwa investor merasa tidak puas ketika 

menyadari bahwa investasi yang telah dipilih ternyata mendatangkan 

kerugian. Akan tetapi, ketika kerugian itu kemudian bertambah dua kali 

lipat, rasa ketidakpuasannya terhadap investasi tersebut tidak akan 

bertambah dua kali lipat. 

c. The function steeper for investment losses than for investment gains. 

Konsep ini menyatakan bahwa kerugian yang dialami investor 

akan memberikan dampak yang lebih besar daripada keuntungan yang 

diperoleh dari hasil investasi saham, sehingga akan membuat investor 

cenderung untuk menghindari kerugian. Hal ini menyebabkan investor 

seringkali terlalu lama bertahan dalam keadaan rugi, karena 

mengharapkan harga saham dikemudian hari akan mengalami kenaikan. 

 

Prospect theory juga mengungkapkan bahwa investor akan lebih 

berani menanggung risiko ketika berada dalam kondisi rugi daripada ketika 

berada dalam kondisi untung (Grinblatt & Han, 2005). Hal ini dikarenakan 

adanya faktor psikologis, dimana seseorang yang mengalami kehilangan atau 

kerugian sejumlah uang tertentu dalam suatu taruhan lebih menyakitkan 

daripada mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang sama (Kahneman & 

Thaversky, 2000; Yahya & Surya, 2012). Contohnya, investor akan merasa 

lebih sakit ketika mengalami/menderita rugi Rp. 1.000.000,- dibandingkan 

dengan kegembiraan yang diperoleh saat mendapatkan keuntungan Rp. 

1.000.000,-. Oleh karena itu, ketika investor berada dalam situasi rugi lebih 

berani untuk menanggung risiko daripada ketika berada dalam situasi 

untung. Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi investor dalam 

memproses informasi yang diperoleh.  



Investor yang memproses informasi analisis fundamental dalam 

berinvestasi saham cenderung akan memilih saham yang terlihat 

memberikan potensi keuntungan (Fama & French, 2000). Selain itu, faktor 

lain yang menjadi acuan investor dalam memilih investasi saham 

dipengaruhi oleh sumber informasi yang diperoleh (Pinsker, 2007). 

Terkadang, investor lebih cenderung meyakini informasi analisis 

fundamental perusahaan berdasarkan pada informasi yang terakhir diperoleh. 

Keyakinan ini dapat menyebabkan investor mengalami recency effect karena 

informasi analisis fundamental yang terakhir diperoleh belum tentu 

menggambarkan informasi analisis fundamental secara keseluruhan (Heeley 

& Jacobson, 2008).  

Sejalan dengan hal itu, eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh 

Baquero dan Verbeek (2006) menunjukkan hasil serupa dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan keuangan. Baquero dan Verbeek 

menjelaskan bahwa individu sering melakukan penilaian tentang masa yang 

akan datang berdasarkan penilaian yang dilakukan pada informasi yang 

diperoleh masa sekarang. Maksudnya, ketika pada masa sekarang investor 

menilai saham yang akan dibeli berpotensi untuk memberikan keuntungan, 

maka investor akan cenderung percaya bahwa saham tersebut akan 

memberikan potensi keuntungan dimasa yang akan datang (Young, 2010; 

Yahya & Surya, 2012; Barberis 2013).  

Penjelasan yang terkandung dalam prospect theory mengungkapkan 

bahwa fungsi nilai yang dipahami investor didefenisikan atas keuntungan 

dan kerugian yang dirasakan relatif terhadap suatu titik acuan yang lebih 

dipercaya, sehingga dalam melakukan investasi saham, investor cenderung 

memilih investasi saham yang berpotensi memberikan keuntungan (Hirchey 

& Nofsinger, 2008). Barberis (2013) mengungkapkan bahwa penjelasan 

yang terdapat dalam prospect theory lebih menekankan pada pilihan-pilihan 



investasi saham yang dipilih investor mengacu pada prespektif berdasarkan 

keyakinan tentang investasi saham yang memberikan potensi keuntungan.  

Berdasarkan hal tersebut, Kudryavtsev dan Cohen (2011) 

menjelaskan bahwa keyakinan investor terhadap investasi saham yang 

berpotensi memberikan keuntungan cenderung dipengaruhi oleh sumber 

informasi terakhir yang diperoleh, sehingga menyebabkan terjadinya recency 

bias pada investor dalam melakukan keputusan investasi saham. Fenomena 

terhadap recency bias dalam melakukan pengambilan keputusan investasi 

saham ini dijelaskan oleh prospect theory.  

Prospect theory menjelaskan bahwa timbulnya recency bias dalam 

melakukan pengambilan investasi saham disebabkan oleh informasi yang 

diperoleh investor dikemas dalam bentuk framing menggunakan urutan 

penyajian informasi. Misalnya, investor yang memperoleh urutan penyajian 

informasi analisis fundamental emiten secara --++ dan ++--. Investor yang 

memperoleh urutan penyajian informasi --++ memiliki keyakinan bahwa 

investasi pada saham emiten tersebut memberikan keuntungan yang lebih 

besar daripada investor yang memperoleh urutan penyajian informasi ++-- 

(Almilia, 2010). Oleh karena itu, investor dapat mengalami recency bias 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham berdasarkan pada 

urutan penyajian informasi yang diperoleh. 

 

2.3. Recency Bias 

Recency bias adalah perilaku bias yang dilakukan oleh individu 

karena hanya mengingat atau berdasarkan pada sumber informasi terakhir 

yang baru diperoleh (Patel, 2003; Alvia, 2009). Terjadinya recency bias ini 

disebabkan oleh efek recency yang terjadi karena adanya kecenderungan 

individu dalam melakukan penilaian (judgment) lebih dipengaruhi oleh 



informasi yang terakhir dilihat atau didengar (Ahlawat, 1999; Ashton & 

Kennedy, 2002; Dilla & Steinbart, 2005; Shaheen, 2010). 

Penelitian yang dilakukan Dilla dan Steinbart (2005) pada bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mengungkapkan bahwa 

timbulnya efek kekinian (recency effect) akan menyebabkan seseorang 

cenderung untuk mengambil keputusan yang bias karena informasi terakhir 

yang diperoleh belum tentu menggambarkan informasi yang sebenarnya. 

Dilla dan Steinbart melakukan eksperimen untuk menguji apakah pengambil 

keputusan akan menunjukkan perilaku yang sama ketika variabel pelatihan 

dan pengalaman disertakan pada saat mendesain balanced scorecard (BSC). 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pengetahuan dapat menyebabkan 

perubahan perilaku yang berbeda antara individu yang menerima 

pengetahuan dengan individu yang tidak menerima pengetahuan. 

Eksperimen yang dilakukan Dilla dan Steinbart didukung oleh 

Shaheen (2010) yang melakukan eksperimen pada perekrutan karyawan. 

Shaheen mengungkapkan bahwa recency bias dapat terjadi pada tim penilai 

(manajer atau staf perekrut) disebabkan oleh recency effect yang dialami oleh 

tim penilai karena cenderung terpengaruh oleh informasi tentang calon 

karyawan yang terbaru daripada informasi yang sebelumnya telah diperoleh. 

Manejer atau staf perekrut yang mengalami recency effect dapat 

menyebabkan perilaku yang bias dalam melakukan rekruitmen ketika 

informasi tentang calon karyawan disajikan secara urutan informasi (order 

effect). Shaheen menambahkan bahwa manejer perekrut disajikan informasi 

pertama dan informasi terakhir tentang calon karyawan, dengan asumsi 

bahwa informasi yang diajukan ke manejer adalah informasi yang sama, 

tetapi melakukan urutan penyajian informasi yang berbeda.  

 



Pada bidang hukum, Costabile dan Klein (2005) melakukan 

penelitian pada hakim dalam memberikan vonis kepada terdakwa. Costabile 

dan Klein menunjukkan bukti bahwa efek recency yang timbul pada hakim 

akan berpengaruh pada vonis yang diberikan (menjatuhkan vonis kepada 

terdakwa) dalam peradilan yang lebih didasarkan pada informasi akhir yang 

disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti yang memberatkan 

terdakwa lebih cenderung mengarah pada vonis bersalah yang dijatuhkan 

hakim ketika mengalami efek recency (recency effect). Bukti yang disajikan 

pada akhir persidangan lebih mudah untuk diingat oleh hakim, sehingga 

memberikan pengaruh dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Hakim 

yang mengalami recency effect dapat menyebabkan terjadinya recency bias 

dalam menetapkan keputusan vonis. 

Penelitian lain yang dilakukan Ashton dan Kennedy (2002) pada 

bidang audit keuangan mendukung penelitian sebelumnya yang 

mengungkapkan bahwa recency effect dapat mempengaruhi auditor dalam 

melakukan audit keuangan. Ashton dan Kennedy menjelaskan bahwa 

penilaian staf auditor yang mengalami recency effect akan mengakibatkan 

dampak bias terhadap auditor senior dalam melakukan audit karena masukan 

atau informasi yang disampaikan ke auditor yang melakukan penilaian akhir 

didasarkan pada peristiwa yang baru terjadi. Oleh karena itu, auditor dapat 

mengalami recency bias dalam melakukan audit. Senada dengan hal ini, 

Arnold, CoIlier, Leech, dan Sutton (2000) mengungkapkan bahwa recency 

bias akan terjadi pada auditor ketika memperoleh informasi yang berlebihan 

dalam melakukan audit.  

 

 

 

 



2.3.1. Recency Bias dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham 

Lee, O’Brien, dan Sivaramakrishnan (2007) mengungkapkan bahwa 

“recency bias is the tendency of people to make judgments about the 

likelihood of events based on their recent experience” (kecenderungan orang 

untuk membuat penilaian tentang kemungkinan kejadian atau peristiwa 

berdasarkan pengalaman terbaru mereka). Selanjutnya, Shefrin dan Belotti 

(2007) mengungkapkan bahwa “recency bias is the tendency to overweight 

the importance of more recent events relative to less recent events” 

(kecenderungan untuk lebih mementingkan peristiwa yang terbaru 

dibandingkan dengan peristiwa yang sebelumnya diperoleh).  

Mendukung hal ini, penelitian yang dilakukan Heeley dan Jacobson 

(2008) menjelaskan bahwa investor lebih cenderung melakukan pengambilan 

keputusan investasi apabila memperoleh informasi positif tentang analisis 

fundamental. Heeley dan Jacobson mengungkapkan bahwa umumnya 

investor ketika berinvestasi lebih cenderung memilih investasi saham yang 

berpotensi memberikan keuntungan, tanpa memperhatikan risiko yang 

terdapat dalam investasi saham tersebut. Hal ini didasari oleh keinginan 

investor yang cenderung menghindari kerugian ketika melakukan investasi 

saham, sehingga investor akan memilih investasi saham yang terlihat 

menguntungkan tanpa memperhatikan risiko yang terdapat didalam investasi 

saham tersebut (Hirschey & Nofsinger, 2008).  

Young (2010) menjelaskan bahwa investor yang mengalami recency 

bias akan menghasilkan perencanaan keputusan investasi saham yang kurang 

tepat. Nalarnya, investor yang mengalami recency bias dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham dapat menimbulkan kesalahan 

karena investasi yang dipilih memberikan imbal hasil tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir (2012) 

mengungkapkan bahwa investor yang melakukan investasi saham mengacu 



pada informasi analisis fundamental yang terakhir diperoleh dapat 

menyebabkan terjadinya faktor recency bias dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham.  

Recency bias ini timbul karena kekurangpahaman investor terhadap 

informasi analisis fundamental yang diperoleh, tetapi mempunyai keyakinan 

bahwa pilihan atas informasi analisis fundamental yang telah diperoleh 

nantinya akan memberikan imbal hasil (return) sesuai dengan yang 

diharapkan (Drew & David, 2013). Investor yang mengalami recency bias 

dalam berinvestasi saham karena adanya keyakinan yang lebih mempercayai 

informasi analisis fundamental yang terakhir diperoleh tanpa melakukan 

analisis terlebih dahulu pada informasi yang diperoleh tersebut.  

Pada sisi lain, dasar acuan yang dapat digunakan investor dalam 

menentukan keputusan investasi saham dapat menggunakan Belief 

Adjustment Model (Model Penyesuaian Keyakinan) yang dikemukakan oleh 

Hogarth dan Einhorn (1992). Hogarth dan Einhorn mengungkapkan bahwa 

pendekatan yang digunakan dalam Belief Adjustment Model menjelaskan 

bahwa apabila individu melakukan penilaian dengan memulai dari suatu nilai 

awal (anchor) dan menyesuaikan penilaian tersebut untuk menghasilkan 

keputusan akhir (adjustment).  

Pinsker (2011) menyimpulkan bahwa ketika seperangkat informasi 

positif atau negatif secara konsisten diungkapkan secara sekuensial 

dibandingkan dengan pengungkapan secara simultan, maka revisi keyakinan 

investor dalam melakukan penilaian harga saham secara signifikan lebih 

besar pada pengungkapan secara sekuensial. Berdasarkan hal tersebut, 

keputusan penilaian tentang saham yang dipilih investor dapat dipengaruhi 

oleh faktor recency effect yang dapat menyebabkan terjadinya recency bias 

dalam melakukan penilaian terhadap saham emiten. Pengaruh ini timbul 

karena adanya recency effect yang dialami investor pada saat memproses 



informasi analisis fundamental yang terakhir diperoleh. Investor yang 

mengalami recency bias dalam melakukan keputusan investasi saham dapat 

menyebabkan pengambilan keputusan investasi saham yang keliru, sehingga 

investasi saham yang dipilih tidak memberikan keuntungan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

2.3.2. Urutan Penyajian Informasi  

Urutan penyajian informasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah urutan penyajian informasi analisis fundamental emiten dengan pola 

penyajian informasi secara End of Squence (EoS) atau secara simultan. 

Menurut Almilia (2010), urutan penyajian informasi analisis fundamental 

adalah cara penyampaian informasi tentang analisis fundamental berdasarkan 

pada urutan pemberian informasi yang disajikan kepada investor 

menggunakan informasi analisis fundamental yang sama, tetapi 

menggunakan urutan penyajian informasi yang berbeda berdasarkan pola 

penyajian End of Squence atau simultan.  

Alvia (2009) menjelaskan bahwa urutan penyajian informasi dapat 

mempengaruhi keputusan yang diambil individu. Hal ini disebabkan oleh 

efek urutan (order effect) informasi berdasarkan pada item bukti informasi 

yang diperoleh individu. Efek urutan (order effect) akan terjadi pada individu 

ketika keputusan yang diambil didasarkan pada suatu peristiwa yang 

dipengaruhi oleh urutan terjadinya peristiwa tersebut (Arnold & Sutton, 

1995). Arnold, et al. (2000) dalam eksperimen yang dilakukan menemukan 

bahwa recency effect akan sering muncul jika pengungkapan dilakukan 

menggunakan pola end of sequence (EoS) atau secara simultan. Sebaliknya, 

Almilia (2010) menemukan hasil yang bertentangan dengan eksperimen 

yang dilakukan oleh Messier, Tubbs, dan Arnold et, al., dimana Almilia 

dalam eksperimen yang dilakukan menemukan bahwa pola pengungkapan 



yang dilakukan secara end of sequence (EoS) tidak akan menimbulkan 

recency effect pada investor, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya 

recency bias.  

Pengambilan keputusan yang dilakukan individu akan berbeda 

dengan keputusan yang sebelumnya diambil ketika memperoleh urutan 

penyajian informasi yang berbeda (Pinsker, 2007). Selain itu, bobot 

informasi dari setiap item informasi yang diperoleh individu akan 

mempengaruhi keputusan yang dipilih individu. Krull, et al. (1993) 

mengungkapkan bahwa pengaruh efek urutan dalam pengambilan keputusan 

cenderung ditentukan oleh ukuran dari bobot suatu informasi yang diurutkan 

berdasarkan pada setiap item informasi. Mendukung hal ini, Almilia (2010) 

menemukan bahwa dalam kondisi tertentu individu cenderung membobot 

informasi terkini lebih penting dari informasi sebelumnya, sehingga 

menyebabkan terjadi efek resensi (recency effect).  

Timbulnya recency effect dalam pengambilan keputusan akan 

menyebabkan individu cenderung melakukan pengambilan keputusan yang 

bias, karena keputusannya lebih didasarkan pada informasi terakhir yang 

diterima bukan pada substansi informasi itu sendiri. Pratt (1980) dalam 

Nasution dan Supriyadi (2007) menjelaskan bahwa recency effect merupakan 

bagian dari pengaruh urutan informasi yang diprediksi akan terjadi dalam 

proses revisi keyakinan atau pertimbangan yang dilakukan oleh investor jika 

informasi disajikan secara berurutan dan bersifat campuran (negatif dan 

positif).  

Beberapa eksperimen yang telah dilakukan pada investor 

menunjukkan terjadinya recency bias dalam melakukan penilaian atau 

pengambilan keputusan investasi saham berdasarkan urutan penyajian 

informasi (order effect), antara lain; Alvia (2009), Almilia (2010), Pinsker 

(2007, 2011), serta Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir (2012). 



2.4. Jenis Kelamin  

Keputusan investasi saham yang dipilih investor menurut Harris, 

Jenkins, dan Glaser (2006) pada umumnya dipengaruhi oleh faktor jenis 

kelamin. Harris, Jenkins, dan Glaser menjelaskan bahwa laki-laki lebih baik 

daripada perempuan dalam melakukan investasi saham karena laki-laki dapat 

membuat pengambilan keputusan yang berfokus pada hal-hal yang esensial, 

sehingga akan menghasilkan keputusan investasi saham yang tepat. 

Mendukung hal ini, Dohmena et. al. (2009) mengungkapkan bahwa investor 

laki-laki lebih baik daripada investor perempuan dalam melakukan investasi 

saham karena laki-laki mampu menganalisis sumber informasi yang 

diperoleh dan menggunakan kerangka berpikir dalam memfokuskan pada 

hal-hal yang esensial, sehingga akan menghasilkan keputusan investasi 

saham yang tepat.  

Berbeda dengan hal itu, Kudryavtsev dan Cohen (2011) menjelaskan 

bahwa perempuan akan lebih mudah mempercayai sumber informasi yang 

diperoleh sebagai acuan dalam melakukan investasi saham. Padahal, 

informasi yang diperoleh tersebut belum tentu menggambarkan tentang 

kebenaran informasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perempuan 

cenderung melakukan perilaku yang bias dalam melakukan investasi saham 

(Barber dan Odean, 2008). Perilaku bias ini disebabkan oleh efek recency 

yang dialami perempuan karena lebih mempercayai informasi terakhir yang 

baru diperoleh. 

Brunel dan Nelson (2003) menjelaskan bahwa investor perempuan 

dalam melakukan keputusan investasi saham lebih cenderung dipengaruhi 

oleh perspektif atau sudut pandang bahwa kegiatan investasi yang dipilih 

nantinya dapat memberikan keuntungan yang optimal. Keyakinan ini timbul 

karena adanya dorongan pada pola berpikir perempuan yang cenderung lebih 

tertarik dengan informasi analisis fundamental yang terlihat menguntungkan 



(informasi positif), sehingga ketika memperoleh informasi positif tentang 

suatu saham, perempuan akan memilih untuk berinvestasi pada saham 

tersebut. Perempuan akan mudah terpengaruh dengan informasi analisis 

fundamental yang diperoleh pada saat melakukan investasi saham, sehingga 

menyebabkan terjadinya efek recency yang menimbulkan perilaku yang bias 

dalam melakukan keputusan investasi saham (Kudryavtsev & Cohen, 2011).   

Berbeda dengan perempuan, laki-laki justru akan melakukan proses 

pemikiran yang rasional serta melakukan pertimbangan terhadap informasi 

yang diperoleh, sehingga tidak akan mudah terpengaruh dengan cara 

penyajian informasi positif yang diperoleh. Oleh karena itu, pada saat 

melakukan investasi saham laki-laki tidak akan mudah terpengaruh dengan 

informasi analisis fundamental yang diperoleh, sehingga tidak akan 

mengalami perilaku yang bias melakukan keputusan investasi saham 

(Downing, 2009). Dengan demikian, laki-laki akan menghasilkan keputusan 

investasi saham yang lebih baik daripada perempuan.  

 

2.5. Pengembangan Hipotesis 

2.5.1. Urutan Penyajian Informasi dan Recency Bias 

Lipe dan Saltero (2000) dalam penelitian yang dilakukan 

menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan tentang Balance Scorecard 

(BSC) membuat pengambil keputusan mengabaikan unique measures dan 

mendasarkan evaluasi kinerja pada common measures. Merujuk pada hasil 

penelitian tersebut, Dilla dan Steinbart (2005) melanjutkan penelitian untuk 

menguji apakah pengambil keputusan akan menunjukkan perilaku yang sama 

ketika variabel pelatihan dan pengalaman dipertimbangkan dalam urutan 

pemberian informasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah urutan 

pemberian informasi dapat menyebabkan terjadinya recency effect pada 



pengambil keputusan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

yang akan dilakukan. 

Pada penelitian ini, informasi yang diberikan kepada investor dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham menggunakan informasi 

analisis fundamental emiten. Urutan penyajian informasi analisis 

fundamental yang dipilih menggunakan informasi gabungan (informasi 

positif dan informasi negatif) berdasarkan pola penyajian informasi secara 

End of Sequence (EoS) atau simultan. Pola penyajian informasi secara end of 

sequence menurut Alvia (2009) adalah cara penyampaian informasi analisis 

fundamental emiten secara keseluruhan pada investor yang diperoleh pada 

saat itu juga ketika melakukan transaksi perdagangan saham.  

Penelitian yang dilakukan Pinsker (2011) menjelaskan bahwa urutan 

penyajian informasi yang menggunakan informasi konsisten positif (negatif) 

akan menimbulkan terjadinya recency effect pada investor dalam melakukan 

penilaian harga saham. Investor akan mengalami recency bias dalam 

melakukan penilaian harga saham. Penelitian yang dilakukan Pinsker juga 

menguji pengaruh urutan dan pola penyajian informasi analisis fundamental. 

Informasi analisis fundamental yang digunakan Pinsker dipilih sesuai dengan 

informasi analisis fundamental yang dianggap familiar oleh responden, yaitu 

informasi tentang nilai harga saham dan informasi tentang kinerja keuangan 

perusahaan emiten. 

Eksperimen sebelumnya yang dilakukan Asare (1992) pada auditor 

menjelaskan bahwa munculnya recency effect pada manajer dan partner audit 

terkait dengan judgment going concern ketika informasi yang diberikan 

secara berurutan menggunakan pengungkapan secara sekuensial. Hal serupa 

juga ditunjukkan oleh Arnold, et al. (2000) yang mengungkapkan bahwa 

adanya recency effect akan timbul pada individu ketika menerima bukti yang 

tidak konsisten, sehingga dapat menyebabkan terjadinya recency bias dalam 



melakukan audit. Recency bias juga akan terjadi karena adanya pengaruh 

order effect dalam penyajian informasi secara sekuensial. Pernyataan ini juga 

didukung oleh penelitian Ahlawat (1999) serta Baird dan Zelin (2000).  

Menambahkan hal ini, Alvia (2009) melakukan eksperimen yang 

menguji pengaruh urutan penyajian informasi (order effect) pada investor 

individual dalam berinvestasi saham. Hasil eksperimen Alvia menyimpulkan 

bahwa investor individual akan mengalami recency effect karena lebih 

mempercayai informasi yang terakhir diperoleh, sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya recency bias pada investor individual ketika 

memperoleh informasi analisis fundamental yang digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan keputusan investasi saham.  

Penelitian yang dilakukan Arnold, et al. (2000) pada auditor yang 

melakukan audit keuangan menjelaskan bahwa staff auditor yang menerima 

bukti kompleks dan beragam (gabungan antara informasi positif dan negatif) 

dengan pemberian informasi secara berurutan akan menyebabkan terjadinya 

efek recency (recency effect) pada auditor dalam memproses informasi yang 

diberikan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya recency bias pada auditor 

dalam melakukan audit keuangan.  

Efek recency dapat terjadi pada investor jika keputusan investasi 

saham yang diambil berbeda dengan keputusan awal setelah investor 

menerima informasi yang konsisten positif atau konsisten negatif (Almilia, 

2010). Urutan penyajian informasi tersebut memiliki bukti gabungan (++-- 

atau --++) antara informasi positif (good news) dan informasi negatif (bad 

news). Investor akan mengalami recency bias dalam melakukan investasi 

saham ketika informasi yang terakhir diperoleh memberikan pengaruh yang 

lebih besar pada keyakinan investor dalam menentukan investasi saham yang 

akan dipilih.  

 



Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini akan melakukan pengujian 

terhadap pengaruh urutan penyajian informasi analisis fundamental. Urutan 

penyajian informasi dilakukan untuk mengetahui terdapat atau tidak recency 

bias pada investor dalam melakukan keputusan investasi saham. Oleh karena 

itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1:   Urutan penyajian informasi menimbulkan recency bias dalam  

pengambilan keputusan investasi saham. 

 

2.5.2. Jenis Kelamin dan Recency Bias 

Pemilihan investasi saham yang dilakukan individu cenderung 

dipengaruhi oleh faktor psikologis yang disebabkan oleh pengaruh jenis 

kelamin (gender), dimana laki-laki lebih banyak mengambil peran dalam 

melakukan investasi saham karena laki-laki lebih berani menanggung risiko 

daripada perempuan (Downing et, al., 2006). Penelitian yang dilakukan 

Barber dan Odean (2000) melakukan analisis pada pemilihan investasi 

saham yang dilakukan oleh calon investor dalam melakukan keputusan 

investasi saham berdasarkan pengaruh jenis kelamin. Hasil eksperimen 

Barber dan Odean memberikan bukti empiris bahwa laki-laki lebih berani 

menanggung risiko daripada perempuan dalam melakukan investasi saham. 

Barber dan Odean juga menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh dari faktor psikologis laki-laki yang lebih condong percaya diri 

daripada perempuan dalam melakukan investasi saham.  

Faktor lainnya adalah kemampuan yang dimiliki laki-laki dalam 

melakukan analisis investasi saham didasarkan pada kemampuan kerangka 

berpikir dalam memfokuskan hal-hal yang esensial, sehingga tidak akan 

mudah terpengaruh oleh sumber informasi yang diperoleh (Downing, 2009). 

Laki-laki akan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap informasi yang 



diperoleh sebelum mengambil suatu keputusan. Laki-laki tidak akan 

mengalami recency effect ketika memproses informasi analisis fundamental 

yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan keputusan investasi 

saham. Berdasarkan hal itu, laki-laki tidak akan mengalami recency bias 

dalam melakukan investasi saham. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan 

oleh Prast, Rossi, Torricelli, dan Druta (2014) menjelaskan bahwa laki-laki 

tidak akan mengalami recency bias dalam berinvestasi saham, sebaliknya 

perempuan akan mengalami recency bias dalam berinvestasi saham karena 

cenderung lebih mudah percaya pada informasi yang terbaru.  

Mendukung pernyataan diatas, eksperimen yang dilakukan Brunel 

dan Nelson (2003) membuktikan bahwa laki-laki akan lebih mampu 

mengelolah informasi secara terstruktur dan relevan dengan pengambilan 

keputusan yang dipilih karena melakukan analisis yang tepat, sehingga tidak 

akan mengalami recency bias dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi saham. Brunel dan Nelson juga mengungkapkan bahwa hal ini 

didasarkan pada kemampuan laki-laki dalam membuat kerangka berpikir, 

sehingga memberikan pengaruh pada analisis informasi-informasi yang 

relevan dalam membuat keputusan investasi saham yang tepat. Selain itu, 

kemampuan laki-laki dalam menggunakan kerangka berpikir akan 

memberikan pertimbangan dalam memproses informasi secara rasional, 

sehingga menghasilkan keputusan investasi saham yang tepat.  

Eksperimen yang dilakukan Cotton dan Price (2006) menjelaskan 

bahwa laki-laki lebih baik dibanding perempuan dalam menghindari 

keputusan yang bias. Oleh karena itu, ketika melakukan investasi saham laki-

laki tidak akan mengalami efek recency dalam menganalisis informasi 

analisis fundamental yang diperoleh, sehingga investor laki-laki tidak akan 

mengalami recency bias dalam melakukan keputusan investasi saham. 

Cotton dan Price mengungkapkan bahwa hal ini dikarenakan laki-laki 



cenderung lebih mampu memahami situasi yang tidak pasti dan 

menggunakan cara berpikir rasional lebih baik dibandingkan perempuan.  

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Gneezy, Niederle, dan 

Rusthicini (2003) yang menjelaskan bahwa laki-laki lebih mampu mereduksi 

faktor bias daripada perempuan, sehingga pada saat melakukan analisis 

investasi saham yang akan dipilih, investor laki-laki pada umumnya tidak 

akan mengalami perilaku yang bias. Temuan ini didasarkan pada 

kemampuan laki-laki yang menggunakan kerangka berpikir lebih baik 

daripada perempuan dalam menganalisis informasi analisis fundamental.  

Bukti tambahan yang mendukung hal tersebut diungkapkan oleh 

Downing, Chan, Kwong, dan Lam (2006) dalam ekperimen yang dilakukan 

menemukan hasil bahwa perbedaan gender (jenis kelamin) dapat 

mempengaruhi cara pengelolahan informasi, dimana laki-laki memiliki 

kemampuan pengelolahan informasi lebih baik daripada perempuan, 

sehingga lebih dapat mengkaji informasi secara masuk akal (common 

sesnse). Laki-laki tidak akan mudah terpengaruh dengan informasi yang 

diperoleh, sehingga tidak akan mengalami recency effect dalam memproses 

informasi. Oleh karena itu, laki-laki tidak akan mengalami recency bias 

dalam pengambilan keputusan.  

Eksperimen yang dilakukan Downing (2009) sebagaimana yang 

dikutip oleh Sina (2011) memberikan bukti bahwa laki-laki akan lebih 

mampu mengolah informasi secara terstruktur dan relevan dengan keputusan 

yang dipilih karena informasi yang diperoleh dapat disusun secara sistematis, 

sehingga dapat dianalisis dengan tepat. Downing mengungkapkan bahwa 

dengan membuat kerangka berpikir yang tepat akan berpengaruh pada 

peningkatan kemungkinan untuk memastikan informasi-informasi yang 

relevan digunakan dalam membuat kesimpulan yang tepat, sehingga akan 

berpengaruh langsung pada penilaian keyakinan. Selain itu, ditambahkan 



juga bahwa kemampuan cara berpikir laki-laki memungkinkan untuk 

mempertimbangkan realibilitas informasi, sehingga tidak akan menyebabkan 

timbulnya efek recency yang dapat mengakibatkan terjadinya recency bias 

dalam melakukan investasi saham.  

Temuan berbeda diungkapkan oleh Liersch (2003), Commonwealth 

of Australia (2008), serta Suetens dan Tyran (2011). Liersch (2003) 

menjelaskan bahwa laki-laki lebih mungkin menggunakan cara berpikir 

gambler fallacy daripada perempuan dalam melakukan investasi saham, 

sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Liersch menjelaskan bahwa perempuan dapat 

memilih investasi saham yang tepat, sehingga tidak akan mengalami recency 

bias dalam berinvestasi saham.  

Commonwealth of Australia (2008) juga mengungkapkan bahwa 

perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam berinvestasi saham karena 

perempuan dapat menentukan investasi saham yang tepat. Sebaliknya, laki-

laki cenderung melakukan investasi saham yang keliru akibat dari keyakinan 

investor yang mendasarkan keputusan investasi saham berdasarkan 

keyakinan pada informasi saham yang terbaru daripada informasi yang 

sebelumnya diperoleh. Oleh karena itu, laki-laki cenderung akan mengalami 

recency bias dibandingkan perempuan dalam melakukan investasi saham. 

Temuan serupa diungkapkan oleh Suetens dan Tyran (2011) 

menjelaskan bahwa laki-laki lebih mungkin menggunakan cara berpikir 

gambler fallacy daripada perempuan dalam melakukan investasi saham, 

sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Suetens dan Tyran menjelaskan bahwa perempuan 

memiliki kemampuan dalam membuat kerangka berpikir lebih baik daripada 

laki-laki, sehingga perempuan tidak mudah terpengaruh dengan sumber 

informasi yang diperoleh.  



Perempuan tidak akan mengalami recency effect dalam memproses 

informasi analisis fundamental emiten, sehingga perempuan tidak akan 

mengalami recency bias dalam berinvestasi saham. Sebaliknya, laki-laki 

cenderung melakukan kesalahan dalam menentukan pilihan investasi saham. 

Kesalahan ini disebabkan oleh faktor recency effect yang dialami laki-laki 

dalam memproses informasi analisis fundamental yang digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan pemilihan investasi saham, sehingga menyebabkan 

timbulnya recency bias dalam berinvestasi saham.  

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penelitian ini akan 

melakukan pengujian terkait dengan adanya pengaruh jenis kelamin terhadap 

timbulnya recency bias pada investor dalam pengambilan keputusan 

investasi saham. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis: 

H2:   Perbedaan jenis kelamin menimbulkan recency bias dalam  

pengambilan keputusan investasi saham.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


