
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan ekperimen pada 

investor yang akan melakukan investasi saham pada emiten. Pelaksanaan 

eksperimen dilakukan dalam tiga shift (tiga waktu) yang berbeda, yaitu pada 

tanggal 21 November, 27 November dan 1 Desember 2014 dengan cara 

memberikan instrumen eksperimen kepada calon investor. Instrumen 

eksperimen yang diberikan kepada calon investor berisi tentang informasi 

profile emiten dan informasi analisis fundamental yang berkaitan dengan 

informasi keuangan emiten. Calon investor yang dipilih adalah mahasiswa 

Program Studi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. 

 

4.2. Karakteristik Partisipan 

Analisis karakteristik partisipan digunakan untuk memperoleh 

gambaran tentang sampel penelitian. Data yang digunakan sebagai 

karakteristik partisipan dalam penelitian ini disajikan berdasarkan klasifikasi 

jenis kelamin, interval usia, dan program studi yang dijelaskan pada tabel 4.1 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Deskripsi Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin. Usia, dan  

Program Studi 

Panel Karakteristik Jumlah Persentase 

A. Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 26 48.15% 

Perempuan 28 51.85% 

Total 54 100% 

B. Usia 

22 – 24 20 37.04% 

25 – 27 18 33.33% 

28 - 30 7 12.96% 

    > 30 9 16.67% 

Total 54 100% 

C. Program 

Studi 

Magister 

Manajemen 
43 79.63% 

Magister 

Akuntansi 
11 20.37% 

Total 54 100% 

           Sumber: Lampiran, 2015 

 

Distribusi partisipan penelitian berdasarkan jenis kelamin memiliki 

jumlah yang tidak berbeda secara signifikan antara partisipan laki-laki dan 

partisipan perempuan. Jumlah partisipan laki-laki sebanyak 26 partisipan 

(48.15%) dan jumlah partisipan perempuan sebanyak 28 partisipan 

(51.85%). Selanjutnya, klasifikasi partisipan berdasarkan usia tampak 

dominan masih berusia yang relatif lebih mudah dengan usia partisipan 

antara interval 22 sampai 24 tahun (37.04%) dan 25 sampai 27 tahun 

(33.33%).  

 



Sementara itu, pada klasifikasi partisipan berdasarkan program studi 

terlihat adanya perbedaan yang signifikan, dimana partisipan yang berasal 

dari program studi magister manajemen yang berjumlah 43 partisipan lebih 

dominan daripada partisipan yang berasal dari program studi magister 

akuntansi yang berjumlah 11 partisipan. Total partisipan dalam eksperimen 

ini sebanyak 54 partisipan yang berasal dari Program Studi Magister 

Manajemen (20 partisipan laki-laki & 23 partisipan perempuan) dan 

Magister Akuntansi (6 partisipan laki-laki & 5 partisipan perempuan). 

 

4.3. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa apakah urutan penyajian informasi menimbulkan recency bias dalam 

pengambilan keputusan investasi saham. Hasil analisis secara statistik 

berdasarkan data penelitian menggunakan aplikasi program Microsoft Excel 

dengan melakukan uji ANOVA (tabel 4.2) menunjukkan bahwa urutan 

penyajian informasi dapat menyebabkan investor mengalami recency bias 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil analisis jawaban partisipan setelah memperoleh urutan 

penyajian informasi pada  tabel 4.2 dibawah ini.  

Tabel 4.2 

Hasil uji One Way Anova Berdasarkan Urutan Penyajian Informasi 

Source of 
Variation 

F P-value F crit 

Urutan Informasi 3.5759 0.0037 2.2424 

    Sumber: Lampiran hasil pengolahan data M. Excel, 2015 

 



Pengujian yang dilakukan dengan uji Anova (tabel 4.2), terlihat 

bahwa nilai Fhitung 3.5759 lebih besar daripada F crit 2.2424 (3.5759 > 

2.2424), sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan urutan penyajian informasi 

memberikan dampak yang signifikan terhadap terjadinya recency bias pada 

investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham. 

Berdasarkan hal itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa urutan 

penyajian informasi menimbulkan recency bias dalam pengambilan 

keputusan investasi saham dinyatakan terbukti. 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa perbedaan jenis kelamin menimbulkan recency bias dalam 

pengambilan keputusan investasi saham. Hasil analisis secara statistik 

berdasarkan data penelitian menggunakan independent sample t-test (tabel 

4.3) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

partisipan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham 

berdasarkan faktor jenis kelamin (nilai nominal investasi saham emiten yang 

dipilih partisipan laki-laki dan partisipan perempuan memiliki nilai yang 

identik atau sama). Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis jawaban 

partisipan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3 

Deskripsi Jawaban Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Nilai Investasi 

Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F 2.778  

Sig. .097 
 

t-test for Equality of 

Means 

t -.688 -.685 

  Sumber: Lampiran hasil pengolahan data SPSS, 2015 

Pada tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas 0.097 lebih 

besar daripada nilai signifikansi (probabilitas pengujian) yang ditetapkan 

yaitu 95% atau 0.05 (0.097 > 0.05). Selanjutnya, nilai pada thitung lebih kecil 

daripada t tabel (-0.688 < 1.967). Berdasarkan hal itu, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa kedua varians populasi adalah sama 

(homogen) atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pengambilan 

keputusan investasi saham yang dilakukan investor laki-laki dan investor 

perempuan memiliki nilai yang identik atau sama (tidak berbeda secara 

signifikan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin 

tidak menimbulkan recency bias pada investor dalam pengambilan 

keputusan investasi saham. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menimbulkan recency bias 

dalam pengambilan keputusan investasi saham dinyatakan tidak terbukti. 

Agar lebih memahami partisipan yang mengalami recency bias dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini. Tabel 4.4 berisi tentang distribusi jawaban investor (partisipan) 

setelah memperoleh urutan penyajian informasi analisis fundamental emiten 



dengan pola penyajian secara End of Squence (simultan). Pada tabel 4.4 terlihat 

bahwa sebanyak 211 jawaban partisipan (65.12%) yang mengalami recency 

bias dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham.  

Partisipan tersebut mengalami recency bias karena melakukan 

penambahan nilai nominal investasi saham emiten (menambah jumlah 

pembelian saham) setelah memperoleh urutan penyajian informasi. Sebaliknya, 

sebanyak 113 jawaban partisipan (34.88%) yang tidak mengalami recency bias 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham. Partisipan tersebut 

tidak mengalami recency bias karena mengurangi nilai nominal investasi saham 

(menjual saham) yang dimiliki pada emiten setelah memperoleh urutan 

penyajian informasi. 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Nilai Investasi Saham Partisipan setelah Memperoleh Informasi  

Analisis Fundamental 

Perubahan Nilai 

Investasi 

Investasi Awal (Juta) 
Jumlah Presentase 

100 200 300 400 500 

Penambahan 

Investasi 

(Juta) 

10 – 20 36 23 34 7 4 104 

65.12% 

30 – 40 14 7 12 4 0 37 

50 – 60 12 2 10 3 1 28 

70 -80 5 1 13 1 1 21 

90 – 100 5 0 8 1 7 21 

Total 72 33 77 16 13 211 

Pengurangan 

Investasi 

 (Juta) 

10 – 20 8 20 12 4 1 45 

34.88% 

30 – 40 4 4 9 3 1 21 

50 – 60 5 9 11 0 3 28 

70 -80 1 0 2 1 0 4 

90 – 100 0 0 9 0 6 15 

Total 18 33 43 8 11 113 

Sumber: Lampiran data instrumen eksperimen yang telah diolah, 2015 

 

 

 

 



4.4. Pembahasan 

4.4.1. Urutan Penyajian Informasi dan Recency Bias 

Recency bias adalah perilaku bias yang dilakukan oleh individu 

karena hanya mengingat atau berdasarkan pada sumber informasi terakhir 

yang baru diperoleh (Arnold & Sutton, 1995; Patel, 2003). 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; Kudryavtsev, Cohen, & Hon-Snir, 2012). 

Investor yang mengalami recency bias dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham dapat menimbulkan permasalahan 

karena terkadang sesuatu yang baru terjadi belum tentu menggambarkan 

sesuatu yang sebenarnya terjadi. Lee, O’Brien, dan Sivaramakrishnan (2007) 

serta Shefriend dan Belotty (2007) menjelaskan bahwa rencency bias yang 

terdapat pada individu disebabkan oleh keyakinan investor yang lebih 

mempercayai informasi-informasi fundamental terbaru dibandingkan dengan 

informasi-informasi fundamental terdahulu yang digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan pengambilan keputusan membeli saham. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa investor akan mengalami recency 

bias ketika melakukan pengambilan keputusan investasi saham berdasarkan 

urutan penyajian informasi yang diperoleh. Mendukung hal ini, hasil 

pengujian menggunakan uji ANOVA terhadap hipotesis pertama 

menjelaskan bahwa urutan penyajian informasi menyebabkan terjadinya 

recency bias pada investor dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi saham.  

 



Hasil temuan eksperimen ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir (2012). 

Penelitian yang dilakukan Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir menjelaskan 

bahwa urutan penyajian informasi menyebabkan terjadinya recency bias 

pada individu (investor) dalam melakukan pengambilan keputusan investasi 

saham. 

 

4.4.2. Jenis Kelamin dan Recency Bias 

 Keputusan investasi saham yang dipilih investor menurut Harris, 

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

kelamin. Lebih lanjut, 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, Brunel dan Nelson (2003), Cotton dan Price 

(2006), serta Prast, et al. (2014) menjelaskan bahwa laki-laki akan 

menghasilkan keputusan investasi saham yang tepat, sehingga 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.  

Temuan yang berbeda diungkapkan oleh Liersch (2003), 

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

(2003) menjelaskan bahwa perempuan tidak akan mengalami recency bias 

dalam berinvestasi saham karena dapat memilih investasi saham yang tepat. 

Mendukung hal ini, Suetens dan Tyran (2011) 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 laki-laki yang mendasarkan keputusan investasi saham berdasarkan 

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. 

Hasil analisis secara statistik berdasarkan data penelitian 

menggunakan uji independent sample t-test (tabel 4.4) menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada investor (partisipan) dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham berdasarkan faktor jenis 

kelamin (nilai nominal investasi saham yang dipilih partisipan laki-laki dan 

partisipan perempuan memiliki nilai yang identik atau sama). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap munculnya recency bias pada investor 

dalam pengambilan keputusan investasi saham, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menimbulkan recency bias dalam 

pengambilan keputusan investasi saham. 

Hasil temuan eksperimen ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Brunel dan Nelson (2003), Cotton dan Price 

(2006), serta Prast, et al. (2014) yang menjelaskan bahwa perempuan 

cenderung akan mengalami recency bias daripada laki-laki dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham. Hasil penelitian ini juga berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liersch (2003), Commonwealth 

of Australia (2008), serta Suetens dan Tyran (2011) yang menjelaskan bahwa 

laki-laki cenderung akan mengalami recency bias daripada perempuan dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham. 

 


