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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bali, Cakici, dan Whitelaw (2011) menunjukkan bahwa, tidak seperti investor 

institusional, investor individu lebih suka saham dengan fitur tipe lotere. 

Permintaan untuk saham berjenis lotere meningkat selama masa ekonomi yang 

buruk dan pergeseran permintaan seperti itu mempengaruhi pengembalian saham 

berjenis lotere. Dalam bagian melintang, faktor-faktor yang mendorong 

pengeluaran yang lebih besar dalam lotere juga mendorong investasi yang lebih 

besar dalam saham tipe lotere. Selain itu, investor yang menunjukkan preferensi 

yang lebih kuat untuk saham tipe lotere mengalami kinerja yang lebih rendah. 

Secara kolektif, bukti menunjukkan bahwa sikap orang terhadap perjudian 

tercermin dalam pilihan investasi saham dan pengembalian saham. 

Hal yang dapat disorot untuk fenomena di Indonesia adalah perilaku gambling 

yang mendasari seseorang bermain lotere. Perilaku tersebut didasari oleh hasrat 

seseorang untuk mendapatkan return yang positif tinggi sehingga tidak 

mementingkan probabilitas untuk mendapatkannya adalah kecil. Pada umumnya 

sistem lotere yang berlaku di Indonesia juga sama dengan penjelasan Kumar 

(2009), bahwa tiket lotere dibeli dengan harga yang rendah, untuk mendapatkan 

hadiah yang besar (jackpot) meskipun dengan probabilitas yang rendah.  

 Dalam konteks pasar saham, Kumar (2009) menunjukkan bahwa kelompok 

tertentu dari investor individu tampaknya menunjukkan preferensi untuk saham tipe 
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lotere, yang didefinisikan sebagai saham dengan harga rendah dengan idiosyncratic 

volatility tinggi dan idiosyncratic skewness tinggi. Investor seringkali memiliki 

preferensi untuk aset seperti lotere (Bali, Cakici, dan Whitelaw, 2011) karena aset 

memiliki probabilitas yang relatif kecil dari hasil yang besar. Contoh yang 

menonjol adalah favorite-longshot bias, yaitu fenomena bahwa pengembalian yang 

diharapkan per dolar cenderung meningkat secara monoton dengan kemungkinan 

kemenangan, dan popularitas lotere meskipun ada prevalensi pengembalian negatif 

yang diharapkan (Thaler dan Ziemba, 1988). Menurut Garrett dan Sobel (1999), 

Walker dan Young (2001) ada banyak bukti bahwa tingkat kemiringan dalam 

imbalan yang menarik.  

Ketika investor memiliki preferensi untuk aset seperti lotere, prospect 

theory dan socio-economic menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan. 

Menurut Kumar (2009) permintaan untuk saham berjenis lotere meningkat selama 

masa ekonomi yang buruk dan pergeseran permintaan seperti itu mempengaruhi 

pengembalian saham berjenis lotere. 

Paus (1983) dan Simon (1998) menemukan bahwa mungkin yang bermain 

saham tipe lotere ini sepenuhnya menyadari bahwa lotere memiliki hasil negatif 

yang diharapkan, tetapi meskipun demikian, mereka mungkin menunjukkan 

preferensi untuk lotere karena kesempatan menang yang jauh dianggap lebih baik 

daripada tidak ada peluang untuk menang sama sekali. 

Menurut Kumar (2009) tiket lotere memiliki harga yang sangat rendah 

relatif terhadap potensi hadiah tertinggi (yaitu, ukuran jackpot), mereka memiliki 

pengembalian negatif yang diharapkan, hadiah mereka sangat berisiko (yaitu, 
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distribusi hadiah memiliki varian yang sangat tinggi), dan mereka memiliki 

probabilitas sangat kecil dari imbalan yang sangat tinggi, yaitu, mereka memiliki 

pengembalian positif. Memetakan fitur-fitur lotere ini ke saham, Kumar (2009) 

berasumsi bahwa investor lebih cenderung melihat saham dengan harga lebih 

rendah dengan potensi sangat kecil tapi positif untuk pengembalian tinggi sebagai 

lotere, saham dengan varians yang lebih tinggi (atau volatilitas idiosinkratik yang 

lebih tinggi atau pengembalian ekstrem yang besar) dan pengembalian yang 

condong positif cenderung dianggap sebagai saham berpotensi hasil tinggi. Karena 

asumsi tersebut, Kumar (2009) menduga bahwa orang-orang yang menemukan 

lotere menarik cenderung berinvestasi lebih banyak secara tidak proporsional pada 

saham dengan volatilitas idiosinkratik yang lebih tinggi, kemiringan yang lebih 

tinggi, dan harga yang lebih rendah, bahkan jika saham tersebut memiliki 

pengembalian yang diharapkan lebih rendah. Selain itu, untuk mempertahankan 

probabilitas positif kecil dari keuntungan besar, orang dapat terus mengikuti 

strategi investasi termotivasi perjudian terlepas dari kerugian terus-menerus 

mereka.  

Peneliti ingin melihat dengan adanya peraturan auto rejection atas dan auto 

rejection bawah apakah terdapat saham tipe lotere di pasar saham Indonesia dan 

apakah lottery stock berpengaruh negatif terhadap stock return pada periode 

selanjutnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah jelaskan sebelumnya, maka  
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Peneliti akan membahasa permasalahan:  

a. Apakah lottery stock berpengaruh negatif pada stock return? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti telah uraikan, maka peneliti 

memiliki tujuan:  

a. Untuk mengetahui apakah lottery stock berpengaruh negatif pada stock 

return. 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

a. Bagi perusahaan: peneliti berharap penelitian ini dapat membuat 

perusahaan terlebih khusus yang mempunyai tipe saham lotere lebih 

memaksimalkan keputusan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan 

value di mata investor. 

b. Bagi investor: untuk mengetahui peran investasi saham perusahaan 

terhadap saham lotere, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai investasi apa yang baik untuk dilakukan.  

c. Bagi akademisi: peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi 

dan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama di masa 

yang akan datang.  

 

1.5 Sistematika Penelitian   

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang atau hal-hal mendasar dari 

tema yang diambil untuk melakukan penelitian, perumusan masalah dari apa 

yang ada untuk dilakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang sudah ada terkait topik yang 

diambil, serta berisi hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh 

penulis untuk menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Pada bab ini juga 

terdapat hipotesis awal yang ingin dibuktikan kebenarannya dengan penelitian 

ini. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai data-data yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini, serta menjelaskan metode-metode yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini, model empiris, serta cara mengukur variable-variabel yang 

terdapat pada model.   

 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA  

Bab ini, berisikan data-data yang digunakan akan dikumpulkan dan diproses 

menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan dan juga diterapkan ke 
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dalam model empiris, kemudian akan dianalisa hasil dari data yang telah diolah 

tersebut untuk menarik kesimpulan. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini adalah penutup dari penelitian ini, dimana hasil akhir telah 

ditetapkan yang kemudian dijadikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, 

dan saran yang dianggap perlu guna menyempurnakan penelitian ini di masa 

mendatang. 


