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TERHADAP RISK AVERSION INVESTOR 

Linda Ariany Mahastanti 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

The purpose of this study was to determine whether support could be foundfor either hiopsychosocial 

and environmental factor influences risk aversion in decision making. This paper present the finding 

of an experimental study of risk aversion in decision making under uncertainty. Risk Aversion 

measured by Deal or no Deal games. The ordinary regression indicates the significant influences of 

age and gender (as hiopsychosocial factor) in determining risk aversion but not by race. Another 

result indicate the significant influence wealth (as environmental factor) in determining risk aversion. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memutuskan apakah pendukung bisa ditemukan untuk faktor 

hiopsychosocial atau faktor lingkungan yang mempengaruhi risk aversion dalam pengambilan 

keputusan. Penelitian ini menyajikan basil penelitian eksperimental akan risk aversion dalam 

pengambilan keputusan dibawah ketidakpastian. Risk aversion diukur dari permaianLtea/ or no Deal. 

Hasil pengujian regresi ordinari menunjukan pengaruh kecuali ras, faktor umur dan jenis kelamin 

(sebagai faktor hiopsychosocial) memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan risk aversion. 

Hasil yang lain menunjukan pengaruh yang signifikan adalah kekayaan (sebagai faktor lingkungan) 

dalam menentukan risk aversion. 

Kata kunci: risk aversion, faktor hiopsychosocial, faktor lingkungan. 

PENDAHULUAN 

Keputusan Investasi yang dilakukan oleh seorang 

investor seringkali dipengaruhi oleh beberapa 

hal. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan investasi adalah kadar (risk aversion) 

yang berani ditanggung oleh seorang investor. 

Hal ini dapat teijadi karena dalam pengambilan 

sebuah keputusan sering kali investor dihadapkan 

pada sebuah kondisi yang tidak pasti sehingga 

kadar risk aversion mulai berperan sebelum 

sebuah keputusan diambil. Untuk membuat 

keputusan tersebut maka seorang investor hams 

melihat apakah keputusan yang akan diambil 

sesuai dengan expected utility yang mereka miliki 

atau tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwin (1993:20) 

menyatakan bahwa seorang individu akan 

memiliki perilaku preferensi risiko yang berbeda 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor 

lingkungan dan faktor hiopsychosocial. Faktor 

lingkungan dapat dilihat dari financial atribute 

yang melekat pada individu atau keluarga, seperti 

pendapatan, kekayaan. Faktor hiopsychosocial 

biasanya terkait dengan sesuatu yang melekat 

pada individu tersebut sepanjang hidupnya, 

seperti ras, gender, usia 

Horace (2009:370) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara risk aversion 

terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Selain itu dalam penelitian ini juga dinyatakan 

bahwa ada beberapa variabel lain yang dapat 

juga mempengaruhi preferensi risiko (risk 

aversion) seorang individu antara lain usia, 

tingkat pendidikan, tetapi tidak dengan gender. 

Berdasarkan hasil penelitian Horace pada tahun 

2009 ada sebuah hal yang menarik bahwa gender 

tidak berpengaruh terhadap risk aversion yang 

dimiliki sehingga keputusan investasi antar 

laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini 

sangat berbeda dengan beberapa hasil penelitian 

di bidang psikologis, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Byrnes, Miller, dan Schafer 

(1999: 380) menyatakan bahwa antara laki-laki 
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dan perempuan menunjukkan pola risk aversion 

yang berbeda, dimana perempuan akan lebih takut 

untuk menanggung risiko sedangkan laki-laki 

tidak. Felton, Gibson, dan Sanbonmatsu(2003 : 

37) berpendapat bahwa perilaku yang berbeda 

antar laki-laki dan perempuan terhadap pola 

risiko yang berani ditanggung dapat dijelaskan 

melalui beberapa hal berikut ini: (a) secara 

biologis perempuan dan laki-laki berbeda dimana 

perempuan lebih banyak memproduksi enzim 

monoamine oxidase daripada laki-laki, dengan 

enzim ini perempuan menjadi lebih penakut. (b) 

secara genetik keduanya juga berbeda perempuan 

cenderung untuk lebih takut menanggung risko 

karena mereka selama ini selalu memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam reproduksi 

dan merawat dan menjaga anak, sedangkan laki- 

laki lebih suka berkompetisi sehingga mereka 

lebih berani mengambil risiko. Penelitian yang 

lain seperti yang dilakuan oleh Barber dan 

Odean (2001: 270) menyatakan bahwa laki-laki 

lebih memiliki rasa overconfidence yang tinggi 

dibandingkan dengan perempuan sehingga lebih 

berani mengambil keputusan investasi. 

Sedangkan untuk faktor lingkungan beberapa 

penelitian menyatakan bahwa, status rumah yang 

dimiliki, tingkat kekayaan, pendapatan dapat 

mempengaruhi kadar preferensi risiko mereka. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Coleman 

(2003) meyatakan bahwa tingkat pendapatan 

berpengaruh positif terhadap risk aversion. 

Oleh karena itu variabel lingkungan dan 

hiopsychosocial ini sangat menarik untuk dilihat 

kembali mengingat pasar modal di Indonesia 

saat ini sudah mulai berkembang sehingga 

membuat variasi investor yang bermain di pasar 

modal juga semakin besar. Variasi investor 

ini dilihat dari dua sisi yaitu faktor lingkungan 

dan hiopsychosocial. Selain itu seiring dengan 

bertambahnya investor perempuan yang sudah 

berani menamkan modal untuk berinvestasi 

di saham, fenomena ini menarik untuk dilihat 

bagaimana perilaku investasi mereka, diduga 

preferensi risiko yang dimiliki oleh investor 

laki-laki dan perempuan juga berbeda. Apakah 

perempuan akan lebih takut menanggung risiko 

dalam berinvestasi dibandingkan denga laki-laki. 

Selain itu karakteristik variabel hiopsychosocial 

lain yang ingin dilihat adalah usia dan suku. 

Apakah investor dengan usia yang lebih muda 

akan lebih suka menaggung risiko dibandingkan 

dengan investor yang lebih tua?, Demikian 

juga dengan suku apakah investor dengan latar 

belakang suku yang berbeda akan memiliki kadar 

risk aversion yang berbeda? 

Beberapa variabel di atas adalah variabel yang 

terkait dengan faktor hiopsychosocial, penelitian 

ini juga akan dilihat faktor lingkungan seperti 

pendapatan dan jumlah kekayaan yang dimiliki. 

Apakah investor dengan jumlah pendapatan 

yang lebih tinggi akan lebih less risk aversion 

(suka terhadap risiko)? Hal yang sama juga untuk 

investor yang memiliki tingkat kekayaan yang 

lebih tinggi apakah mereka akan lebih less risk 

aversion? 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan 

khususnya bidang behavioral finance tentang 

perilaku investor terhadap risk aversion 

jika dilihat dari faktor lingkungan dan 

hiopsychosocial. Menfaat yang lainnya adalah 

bagaimana perusahaan investasi dapat menyikapi 

hasil penelitian ini dengan memperhatikan 

karakteristik investor ketika akan meluncurkan 

produk investasi. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur/v.s^c/vv/'.s/o// 

akan digunakan sebuah gaf/wev Berdasarkan hasil 

penelitian Andersen dan Harrison (2006) dalam 

Darnell (2007) menyatakan bahwa beberapa 

games show di televisi dapat digunakan untuk 

melihat pola risiko yang berani ditanggung oleh 

individu. Beberapa games itu antara lain Deal or 

No Deal, Card shark, Lingo. 

KERANGKA TEORITIS DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan adalah sesuatu yang melekat 

pada diri individu yang tercermin dalam kondisi 

keuangan keluarga mereka, contohnya adalah 

tingkat pendapatan, kekayaan dan status rumah 

yang dimiliki (Irwin, 1993: 20). Dalam peneltian 

ini faktor lingkungan akan dilihat dari tingkat 

pendapatan yang dimiliki dan jumlah kekayaan 

yang diperoleh 
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Faktor biopsychosocial 

Faktor biopsychosocial adalah sesuatu yang 

melekat pada diri individu yang nilainya akan 

terus sama sepanjang waktu contohnya seperti 

gender, usia, suku/ras (Irwin, 1993:20). Untuk 

mengukur faktor biopsychosocial ini peneliti 

menggunakan variabel gender, usia, suku. 

Risk Aversion 

Risk aversion adalah sebuah konsep yang sering 

digunakan dalam bidang ilmu ekonomi, psikologi 

dan keuangan terkait dengan perilaku konsumen 

maupaun investor jika mengalami kondisi yang 

tidak pasti. Dalam risk aversion seorang individu 

akan enggan untuk menerima payoff dengan 

kondisi yang tidak pasti dibandingakan dengan 

payoff dalam kondisi yang pasti (Jordan, Miller, 

dan Dolvin, 2009). 

Apabila seorang investor diberi sebuah pilihan 

keputusan investasi menabung di bank ataukah 

membeli saham dengan ti ngkat return y ang ti nggi, 

maka investor dengan kadar more risk aversion 

akan cenderung memilih investasi di bank karena 

tingkat kepastian yang tinggi jika dibandingkan 

dengan saham walaupaun return yang diperoleh 

akan lebih rendah. Hal yang lain terjadi berbeda 

untuk tipe investor yang memiliki kadar less 

risk aversion, mereka akan cenderung menerima 

investasi di saham jika return yang diperoleh ada 

di atas expected value yang diharapkan. 

Faktor biopsychosocial dan faktor lingkungan 

dapat menjelaskan bagaimana perilaku investor 

terhadap risiko. Perilaku investor ini berupa suka 

terhadap risiko {less risk aversion) atau takut 

terhadap risiko {more risk aversion). Beberapa 

penelitian sebelumnya (Callan dan Johson, 2002; 

Coleman, 2003; Goodall dan Corney, 1990; 

Sung dan Hanna 1996; Wang dan Hanna 1997) 

mendapatkan hasil empiris sebagai berikut: 

Tabel 1 Faktor yang mepengaruhi kadar RiskAversion 

Variabel Tipe Karakteristik Hubungan 

Usia Biopsychosocial muda Positif 

Gender Biopsychosocial perempuan Negatif 

Ras/ suku Biopsychosocial Kulit putih Positif 

Pendapatan Lingkungan Tinggi Positif 

Kepemilikan mmah Lingkungan Milik sendiri Positif 

Kekayaan Lingkungan Tinggi Positif 

Status (menikah/belum) Lingkungan Belum menikah Positif 

Pengetahuan tentang 
Keuangan 

Lingkungan Tinggi Positif 

Status kepegawaian Lingkungan Pegawai tetap Positif 
Sumber: Hasil beberapa penelitian 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelunya 

dapat dijelaskan bahwa semakin muda usia 

seorang investor maka toleransi risiko yang 

dimiliki juga akan lebih berani. Hal ini terkait 

dengan jiwa muda mereka yang secara psikologis 

selalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru. 

Sedangkan gender dinyatakan bahwa laki-laki 

lebih berani mengambil risiko hal ini terkait 

dengan kesan psikologis yang diterapkan dari 

kecil bahwa seorang laki-laki hams berani, mau 

berkompetisi, sehingga tingkat toleransi mereka 

terhadap risiko juga akan semakin berani {less 

risk aversion). Sedangkan untuk ras/suku dapat 

dilihat bahwa untuk suku dengan kulit putih maka 

mereka akan lebihberani dalam mengambil risiko. 

Dalam penelitian ini untuk suku akan dilihat dari 

dua suku yaitujawa dan tionghoa. Suku Tionghoa 

biasanya dalam melakukan investasi lebih berani 

dibandingkan dengan suku Jawa, karena sifat 

orang Tionghoa yang selalu pantang menyerah, 

gigih dalam bemsaha, sehingga mereka memiliki 

preferensi risiko yang lebih berani. Sedangkan 

untuk pendapatan dan tingkat kekayaan dapat 

digambarkan bahwa semakin kaya dan semakin 

tinggi tingkat pendapatannya maka investor 

tersebut akan lebih berani menangggung risiko. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena dengan 

tingkat pendapatan dan kekayaan yang semakin 
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tinggi maka dana yang diinvestasikan semakin 

besar dan dana ini adalah dana menganggur 

yang sudah dikurangi dengan kebutuhan mereka 

sehari-hari. Sehingga penggunaan dana ini akan 

lebih fleksibel. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

HI = Gender berpengaruh terhadap risk 

aversion 

H2 = Usia berpengaruh terhadap risk aversion 

H3 = Suku berpengaruh terhadap risk aversion 

H4 = Pendapatan berpengaruh terhadap risk 

aversion 

H5 = Kekayaan berpengaruh terhadap risk 

aversion 

Berikut ini gambar kerangka pemikiran 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini: 

lebih valid karena akan menunjukkan fenomena 

yang genuine (asli) dengan karakteristik tanpa 

pengalaman sehingga mudah untuk dimanipulasi 

Oakes 1972 dalam Kutafeksi (2007:236). 

Disamping itu mahasiswa sudah memiliki 

bekal akademik yang sudah memadai sehingga 

akan mempermudah pemahaman mereka 

mengenai mekanisme dan prosedur perdagangan 

saham. Pemahaman pengambilan keputusan 

investasi dan mekanisme perdagangan saham 

akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 

eksperimen 

Desain eksperimen 

Berdasarkan hasil seleksi terdapat 60 mahasiswa 

yang terpilih. Subjek kemudian ditugaskan untuk 

melakukan simulasi perdagangan saham dalam 

bentuk Stock Exchange Games (SEG). Di awal 

sesi perdagangan saham diumumkan bahwa 

Faktor Lingkungan: 
- Pendapatan 
- Kekayaan 

Faktor Biopsychosocial: 
- Gender 
- Usia 
- Suku 

Risk Aversion 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat 

diartikan bahwa kadar risk aversion yang dimiliki 

oleh seorang individu dapat dipengaruhi oleh dua 

vaiabel yaitu faktor hiopsycosocial dan faktor 

lingkungan. 

METODE PENELITIAN 

Sampel 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi UKSW (Universitas Kristen Satya 

Wacana) jurusan Manajemen dan Akuntansi yang 

telah lulus mata kuliah Manajemen Keuangan 

dan Teori Portofolio yang terdiri dari 60 

mahasiswa. Penggunaan sampel mahasiswa akan 

simulasi ini adalah sebuah perlombaan, reward 

akan diberikan pada 3 partisipan yang memiliki 

return portfolio (Rp) paling tinggi. Informasi 

ini diharapakan akan mendorong partisipan 

untuk selalu membuat keputusan dalam rangka 

memaksimalkan profit mereka. Jika n return pada 

periode t ada di bawah periode t-1 keputusan apa 

yang akan dibuat oleh investor dan sebaliknya. 

Untuk melihat kadar risk aversion peneliti 

menggunakan games Deal or no Deal yang 

diadopsi dari sebuah games show di televisi 

dengan beberapa modifikasi. Deal or No Deal 

dipilih karena dianggap permainan ini dapat 

memperlihatkan dengan jelas tingkat risiko yang 
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label 2 Skenano perlakuan untuk Partisipan 

Sesi Partisipan Kemungkinan 

keputusan inves- 

tor 

1 Sesi 1 Beli:l;jual:l 

Pemberian pengumuman IPO untuk perusahaan A, B, C, D, E Informasi 

berupa prospektus akan diberikan kepada partisipan. Prospektus akan 

berisi informasi tentang underwriter, laporan keuangan, auditor selain 

itu juga diberikan informasi kondisi perekonomian secara makro seperti 

tingkat SBI, inflasi 

Beli:l;jual:0 

-.Memberikan informasi dari analis saham yang menyatakan bahwa 

kedua saham IPO di atas akan memberikan keuntungan bagi pembelinya 

karena harga penawarannya underpricing, informasi makro ekonomi 

2 Sesi 2: Beli:l;jual:l 

membuat perdagangan pertama untuk investor yang membeli saham 

IPO di sesi 1 dengan kondisi initial return (IR) yang positif/negatif 

Beli:0;jual:0 

Perdagangan saham Beli:l;jual:0 

Memberikan pengumuman saham IPO untuk 3 perusahaan CB, BD, DE, 

AC dengan informasi prospektus dan kondisi makro ekonomi. 

Memberikan informasi dari analis saham yang menyatakan bahwa ked- 

ua saham IPO di atas akan memberikan keuntungan bagi pembelinya 

karena harga penawarannya underpricing 

ISTIRAHAT 

3 Sesi 3: Beli:l;jual:l 

Membuat perdagangan pertama untuk investor yang membeli saham 

IPO di sesi 2 dengan kondisi initial return (IR) yang positif/negatif 

Beli:0;jual:0 

Perdagangan saham Beli:l;jual:0 

GAMES : DEAL OR NO DEAL 

Memberikan pengumuman saham IPO untuk 5 perusahaan P,0, Y, Z ,X 

dengan informasi prospektus dan kondisi makro ekonomi 

PENUTUP 

berani diambil oleh partisipan ketika dihadapkan 

pada sebuah pilihan yang tidak pasti. 

Kombinasi Perlakuan 

Kondisi eksperimen terdiri atas 3 perlakuan. 

Adapun jenis skenario perlakukan yang akan 

diberikan dapat dilihat pada tabel 2. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi 

ini berupa software simulasi saham berbasis web 

yang dirancang khusus untuk simulasi saham 

pada saat perlombaan Stock Exchange Games 

(SEG) yang dimiliki oleh Prodi Manajemen dan 

Kelompok Studi Manajemen UKSW. Program 

ini sudah terbukti valid karena sudah pernah 

digunakan dalam SEG. 

Software pada gambar 2 dapat digunakan untuk 

melakukan transaksi jual beli saham menyerupai 

transaksi riil yang dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia. Partisipan dapat melakukan buy atau 

sell melalui folder order. Sebelum melakukan 

keputusan investasi buy atau sell partisipan juga 

dapat membaca berita di bagian News tentang 

saham yang diminati, ataupun berita makro 

ekonomi. Untuk melihat saham apa saja yang 

sudah dibeli dan keuntungan yang telah diperoleh 

dapat dilihat dalam stock summary. 

Teknik Analisis 

Pengujian Hipotesis satu sampai dengan 

hipotesis lima akan dilakukan dengan meng- 

gunakan analisis regresi berganda dengan 
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Gambar 2 Software Stock Exchange Games 

menggunakan SPSS 13 for window. Independen 

variabel yang digunakan adalah gender {dummy 

l=perempuan; 0=laki-laki), suku {dummy 

l=jawa; 0=lainnya dan l=Tionghoa; 0=lainnya), 

usia, pendapatan (1=<500.00; 2=500.000- 

1.000.000; 3=>1.000.000), return portfolio. 

Model matematisnya adalah sebagai berikut: 

Y = a + blXl + b2X2 + b3X3 + b4X4 

+ b5X5 + b6X6 +e 

Dimana: 

Y = taruhan 

a = konstanta 

bl, b2, b3, b4, b5, b6 = koefisien regresi 

XI = gender {dummy, l=perempuan; 

0 = lainnya) 

X2 = Usia 

X3 = Suku iawa{dummy\ 1 = Jawa; 0 = lainnya) 

X4 = Suku Tionghoa {dummy, 1 = Tionghoa; 

0 = lainnya) 

X5 = pendapatan ( < 500.000 = 1; 

500.000-1.000..000 = 2; > 1.000.000 = 3) 

X7 = Return portfolio dummy ( 1 >= 1 Milyar; 

0 = lainnya) 

ANALISIS DATA 

Gambaran Objek Penelitian 

Berdasarkan basil olahan data maka didapatkan 

gambaran objek penelitian yang dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Objek penelitian dalam penelitian ini 55% 

bergender laki-laki, sedangkan perempuan 45%. 

Untuk suku dapat dilihat bahwa 55% bersuku 

Tionghoa diikuti dengan suku Jawa sebanyak 

35% dan sisanya 10% untuk suku yang lain 

(Batak, Papua, Manado). Sedangkan usia 

kebanyakan memiliki usia di bawah 20 tahun 

dengan prosentase 63% dengan pendapatan yang 

dimiliki oleh objek penelitian paling banyak 

berkisar Rp 500.000-Rpl.000.000 sebesar 57% 

Berdasarkan data yang diperoleh dari eksperimen 

di atas maka diperoleh hasil penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, faktor lingkungan yang signifikan 

adalah retun portfolio sedangkan pendapatan 

tidak signifikan. Sedangkan untuk faktor 
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Tabel 3 Gambaran Objek penelitian 

Gender Prosentase Suku Prosentase Usia Prosentase Pendapatan Prosentase 

L 0.55 Tionghoa 0.55 <20 0.63 <500000 0.22 

P 0.45 Jawa 0.35 21-23 0.35 500000- 

1000000 

0.57 

Lainnya 0.10 >24 0.02 >1000000 0.22 

Total 1 1.00 1 1.00 
Sumber : data olahan tahun 2010 

Tabel 4 Hasil Penelitian 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error 

1 {Constant) 1.64 0.41 4.01 0.00 

XI gen -0.13 0.06 -2.27 0.03* 

X2usia -0.05 0.02 -2.42 0.02* 

X3jawa 0.13 0.09 1.49 0.14 

X4Tio 0.06 0.09 0.70 0.49 

XSpdptl 0.03 0.06 0.42 0.67 

X6pdpt2 0.10 0.08 1.29 0.20 

X7RetPor 0.02 0.00 2.01 0.04* 

Dependent Variable: YRA 

R Square 0.36 

Adjusted R Square 0.27 

Prob value b lest 0.00 
Sumber: data olahan tahun 2010. 

Keterangan signilikansi pada level a : 5% * 

biopsychosocial gender dan usia berpengaruh 

signifikan terhadap risk aversion sedangkan suku 

tidak. 

PEMBAHASAN DAN SIMPULAN 

Hasil penelitian di atas mengatakan bahwa 

untuk faktor biopsychological gender dan usia 

berpengaruh secara signifikan terhadap risk 

aversion yang dilihat dari nilai P value < 0,05. 

Dengan demikian hipotesis 1 dan 2 dari penelitian 

ini terdukung. Investor dengan gender yang 

berbeda, pola perilaku mereka terhadap kadar 

risk aversion juga berbeda. Investor dengan 

jenis kelamin perempuan lebih kecil melakukan 

taruhan dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 

0,13. Hal ini menandakan bahwa perempuan 

lebih takut untuk menanggung risiko atau more 

risk aversion dibandingkan dengan laki-laki. 

Byrnes, Miller, dan Schafer (1999: 380) dalam 

penelitiannya juga menyatakan hal yang sama, 

perempuan akan lebih takut untuk menghadapi 

risiko dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut 

antara lain adalah faktor genetik, perempuan 

cenderung untuk lebih takut menanggung risiko 

karena mereka selama ini selalu memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam reproduksi dan 

merawat dan menjaga anak, sedangkan laki-laki 

lebih suka berkompetisi sehingga mereka lebih 

berani mengambil risiko. 

Sedangkan untuk hipotesis 2 yang berkaitan 

dengan usia dan risk aversion ternyata hipotesis 

ini juga terdukung dimana nilai p value < dari 

tingkat signifikansi 5%. Hal ini megindikasikan 

bahwa semakin muda usia seorang investor maka 

jumlah taruhan yang dilakukan akan semakin 

banyak 0.05 dibandingkan dengan investor yang 

lebih tua. Secara psikologis investor yang masih 

muda cenderung untuk lebih berani menangung 

risiko karena karakterisitk usia muda yang lebih 
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berani dalam mencoba segalahal. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Grable dan Roszkowski (2008:911) yang 

menyatakan bahwa selain variabel mood, usia 

seorang individu berpengaruh juga terhadap 

kesiapan seorang investor dalam menerima 

risiko. 

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya 

ternyata variabel suku/ras tidak berpengaruh 

terhadap kadar risk aversion yang berani 

ditanggung oleh seorang investor. Sehingga 

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

peneltian sebelumnya. Seharusnya seorang 

investor dengan ras Tionghoa akan lebih berani 

menanggung risiko dibandingkan dengan ras 

Jawa. Jika dilihat dari hasil regresi di atas investor 

dengan ras Jawa berani menggung risiko dengan 

bertaruh lebih tinggi 0,13 dibandingkan dengan 

suku yang lain. Sedangkan investor dengan suku 

Tionghoa hanya berani bertaruh lebih besar 

sebesar 0,06 diandingkan dengan suku yang lain. 

Ketidak sesuaian hasil ini diduga karena jumlah 

partisipan perempuan dalam suku Tionghoa lebih 

banyak dibandingkan dengan laki-laki sehingga 

faktor gender lebih berpengaruh secara dominan 

dibandingkan dengan ras ketika seseorang 

dihadapkan pada keputusan yang tidak pasti 

untuk lebih berani atau tidak dalam menggung 

risiko. 

Hal yang sama juga terjadi untuk variabel 

pendapatan hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh 

dalam menentukan kadar risk aversion seorang 

investor dalam mengambil sebuah keputusan. 

Dapat dilihat dari p value > dari 0,05. Diduga 

hal ini teijadi karena penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen yang menggunakan 

partisipan mahasiswa, dimana pendapatan yang 

diterima oleh mahasiswa adalah pendapatan 

yang diperoleh dari orang tua mereka. Sehingga 

mereka belum merasakan bagaimana merasakan 

mengelola dan menggunakan uang dari hasi kerja 

keras mereka sendiri. Karena pendapatan ini 

diperoleh tanpa kerja keras maka rasa memiliki 

terhadap pendapatan menjadi kurang. 

Untuk variabel selanjutnya yaitu return portfolio 

yang diperoleh selama melakukan perdagangan 

saham yang digunakan sebagai proxi dari 

kekayaan ternyata memiliki hasil yang signifikan 

Vvalue < signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa semakin kaya seorang investor 

maka mereka akan lebih berani melakukan taruhan 

(less risk aversion) sebesar 0,02 dibandingkan 

dengan investor yang keayaannya masih sedikit. 

Sehingga hasil peneltian ini sejalan dengan hasil 

peneltian sebelumnya 

Berdasarkan hasil analisa di atas maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Kadar risk aversion seorang investor dapat 

dipengaruhi oleh faktor hiopsychosocial dan 

faktor lingkungan. Untuk faktor hiopsychosocial 

yang paling berpengaruh adalah usia dan gender 

sedangkan untuk faktor lingkungan yang paling 

berpengaruh hanya tingkat kekayaan yang 

dimiliki. Sedangkan faktor lain seperti suku/ 

ras dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

menentukan kadar risiko seorang investor. Hal ini 

diduga karena karakteristik partisipan yang berada 

dalam suku Tionghoa kebanyakan perempuan 

sehingga variabel gender lebih dominan dalam 

mempengaruhi kadar risk aversion yang berani 

ditanggung. Sedangkan untukvariabel pendapatan 

tidak berpengaruh diduga karena partisipan tidak 

memiliki pendapatan yang riil dari hasil kerja 

keras mereka. Pendapatan yang diperoleh selama 

ini adalah dari orang tua mereka sehingga rasa 

memiliki terhadap pendapatan menjadi kurang. 

IMPLIKASI DAN SARAN 

Implikasi terapan dalam penelitian ini adalah 

investor dengan gender, usia dan return portfolio 

yang berbeda cenderung untuk memiliki pola 

preferensi yang berbeda pula, dimana laki-laki 

lebih berani terhadap risiko dibandingkan dengan 

perempuan. Selain itu semakin muda usia investor 

maka keberanian untuk mengambil risiko juga 

semakin besar dibandingkan dengan usia yang 

sudah tua. Sedangkan untuk return portfolio 

semakin tinggi return portfolio yang sudah 

diterima sebelumnya maka keberanian untuk 

menanggung risiko juga semakin besar. Untuk 

itu para manager investasi ataupun perusahaan 

sekuritas akan lebih baik jika dalam menentukan 

alokasi investasi juga mempertimbangkan faktor 

gender, usia serta return portfolio. 

Penelitianinimemilikiketerbatasanterkait dengan 

partisipan yang digunakan adalah mahasiswa 
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sehingga sulit untuk dilakukan generalisasi. Oleh 

karena itu penelitian mendatang diharapakan 

dapat menggunakan partisipan yang lebih riil 

seperti investor. Selain itu dalam penelitian 

mendatang dimungkinkan juga menggunakan 

pengukuran risk aversion yang berbeda seperti 

membuat daftar pertanyaan dalam kuisoner yang 

dapat mencerminkan kadar risk aversion seorang 

investor. 
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