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3.1. Partisipan 

Partisipan yang digunakan adalah mahasiswa Program Studi Magister 

Manajemen & Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

mulai tahun 2012-2014. Total partisipan dalam penelitian ini berjumlah 54 

partisipan dengan rincian 26 partisipan laki-laki dan 28 partisipan 

perempuan. Pemilihan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen & 

Magister Akuntansi sebagai partisipan dilakukan karena mahasiswa tersebut 

dianggap telah memiliki pemahaman tentang kegiatan investasi saham di 

pasar modal (Bursa Efek Indonesia).  

Mendukung hal ini, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pinsker (2007), Yohnson (2007),  Koroy (2008), Duffy dan Crawford (2008), 

Gelardi (2010), Almilia (2010), serta Trueblood dan Busemeyer (2011) 

mengungkapkan bahwa pemilihan mahasiswa sebagai partisipan dalam 

melakukan keputusan investasi saham dapat dilakukan karena mahasiswa 

dianggap telah memiliki pemahaman yang jelas tentang kegiatan investasi 

saham di pasar modal. 

 

3.2. Instrumen Eksperimen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah urutan penyajian 

informasi (order effect) dan jenis kelamin. Informasi yang digunakan adalah 

informasi analisis fundamental emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (Indonesia Stock Exchange). Informasi tersebut dibedakan menjadi 

dua, yaitu informasi positif dan informasi negatif yang disajikan berdasarkan 



pola penyajian End of Sequence (EoS) atau secara simultan. Sementara itu, 

variabel dependen adalah recency bias dalam melakukan keputusan membeli 

saham.  

Recency bias dalam melakukan keputusan membeli saham yang 

dipilih mengacu pada definisi konsep Lee, O’Brien, dan Sivaramakrishnan 

(2007) serta Shefriend dan Belotty (2007) yang didefinisikan sebagai 

kecenderungan investor mementingkan informasi-informasi fundamental 

terbaru dibandingkan dengan informasi-informasi fundamental terdahulu 

sebelum memutuskan untuk membeli saham. Untuk mengetahui terdapatnya 

recency bias dalam pembelian saham, akan digunakan informasi analisis 

fundamental yang menyangkut tentang informasi keuangan emiten, meliputi; 

Aktiva lancar perusahaan, pertumbuhan pendapatan (revenue growth), nilai 

penjualan perusahaan, nilai laba operasi perusahaan, dan nilai laba bersih 

perusahaan.  

Berdasarkan pada batasan diatas, maka dibuat instrumen penelitian 

eksperimen yang dikembangkan dari instrumen penelitian Almilia (2010) 

menggunakan delapan (8) informasi keuangan emiten. Informasi tersebut 

dikelompokkan menjadi empat (4) informasi positif dan empat (4) informasi 

negatif berdasarkan urutan penyajian informasi (order effect) yang meliputi 

item berikut; Keputusan membeli saham berdasarkan informasi total 

penjualan produk, keuntungan perusahaan, pertumbuhan dan penurunan 

pendapatan, arus kas, dan nilai laba bersih perusahaan. 

Sementara itu, urutan penyajian informasi analisis fundamental yang 

digunakan sebanyak enam cara yang diberikan kepada partisipan untuk 

mengetahui terjadinya recency bias dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham. Pengukuran recency bias pada partisipan dalam 

melakukan keputusan membeli saham dapat dilihat pada keputusan yang 

dipilih partisipan setelah memperoleh informasi tambahan (informasi analisis 



fundamental) yang disajikan berdasarkan urutan penyajian informasi. 

Partisipan akan mengalami recency bias dalam melakukan keputusan 

membeli saham jika memilih pilihan jawaban (mencentang kolom) 

menambah investasi. Sebaliknya, partisipan tidak akan mengalami recency 

bias dalam melakukan keputusan membeli saham jika memilih pilihan 

jawaban mengurangi investasi. Hal ini didasarkan pada informasi analisis 

fundamental yang disajikan kepada investor menggunakan informasi positif 

(good news) sebagai informasi yang terbaru sesuai dengan urutan waktu 

terjadinya informasi. 

 

3.3. Proses Eksperimen   

Proses eksperimen yang dilakukan pertama-tama membagi partisipan 

menjadi enam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan dengan urutan penyajian informasi yang berbeda-beda pada 

setiap kelompok. Selanjutnya, partisipan diminta untuk berperan sebagai 

investor yang akan melakukan pengambilan keputusan membeli saham 

dengan modal yang dimiliki sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah). Informasi yang akan diberikan kepada partisipan adalah informasi 

latar belakang (profile) dan informasi analisis fundamental perusahaan 

emiten. Perusahaan emiten yang digunakan sebagai contoh kasus adalah PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

Pada tahap awal, partisipan akan menerima informasi latar belakang 

(profile) emiten dengan mencantumkan harga saham emiten. Setelah itu, 

partisipan diminta untuk memilih salah satu dari dua pilihan jawaban yang 

diberikan (Ya atau Tidak). Jika partisipan memilih pilihan jawaban Ya, 

berarti partisipan akan melakukan investasi pada saham PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk. Sebaliknya, jika partisipan memilih pilihan jawaban 

Tidak, berarti partisipan tidak akan melakukan investasi pada saham PT. 



Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Partisipan yang memilih pilihan jawaban 

Tidak, maka partisipan tersebut akan dikeluarkan dari perhitungan analisis 

(dikeluarkan dari partisipan penelitian).  

Pada tahap yang kedua, partisipan akan diberikan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan informasi fundamental emiten, kemudian 

diminta untuk memilih pilihan jawaban menambah investasi atau 

mengurangi investasi dengan cara mencentang tanda kolom yang telah 

disediakan. Jika partisipan memilih jawaban menambah investasi, maka 

partisipan akan menambah pembelian saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk. Sebaliknya, Jika partisipan memilih mengurangi investasi, berarti 

partisipan akan menjual saham yang dimiliki pada PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk. 

 

3.4. Teknik Analisis 

3.4.1. Independent t-test 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada 

perbedaan, maka rata-rata yang lebih tinggi yang dijadikan pengambilan 

keputusan. Data yang digunakan pada uji ini menggunakan skala nominal 

atau rasio.  

 

3.4.2. One way ANOVA 

One way ANOVA adalah salah satu uji komparatif yang digunakan 

untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) data lebih dari dua kelompok. 

ANOVA merupakan lanjutan dari uji-t independen dan digunakan untuk 

membandingkan mean pada lebih dari 2 kelompok sampel (sebanyak n-

kelompok sampel). 


