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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Keputusan untuk berinvestasi memiliki efek kepada banyak individu 

dimana mempengaruhi terhadap individual actions, dimana dalam mengukur 

sentimen investor berdampak kepada stock market dan berhubungan konsep 

behavioral finance. Sentimen menjelaskan opini sekelompok orang, emotions, dan 

market sentimen menunjukkan sejumlah ekspektasi di pasar saham. Behavioral 

Finance meneliti investor sentimen di stock market dan investor sentimen dapat  

menjelaskan pula stock value yang berkorelasi dengan “pure” fundamental 

financial analysis (Brown and Cliff 2005). 

Behavioral Finance cenderung menjadi penyebab adanya krisis moneter 

yang biasanya dimulai dengan terpuruknya nilai tukar mata uang. Dan sistem 

ekonomi kapitalis akan menggiringnya ke dalam jurang moneter yang dalam. Per 

24 Agustus 2015, rupiah makin terpuruk di kisaran Rp. 14.000,- per Dollar AS, 

semua mencemaskan bahwa krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 

tahun1997-1998 yang lalu akan terulang kembali. Pasar moneter tampaknya 

memiliki unsur emotional khas. Mereka bisa grogi, panik dan menjadi tidak 

rasional. Dan jika terlalu banyak orang yang terhanyut pada emosi moneter ini, 

akan meledak menjadi sebuah krisis dan situasi ini terus berulang sepanjang 

sejarah. Investor yang rasional akan memaksimalkan utilitasnya (imbal hasil dan 

resiko) berdasarkan informasi yang tersedia di pasar. Namun pada saat adanya 
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krisis, para investor cenderung untuk berperilaku secara tidak rasional. Salah satu 

perilaku tidak rasional diantara para investor adalah perilaku herding. 

Perilaku herding merupakan kecenderungan perilaku investor untuk mengikuti 

konsensus pasar dan mengikuti perilaku investor lainnya tanpa melakukan analisis 

fundamental ekonominya. Sehingga yang terjadi adalah ketika harga saham turun, 

maka saham tersebut akan dijual karena melihat investor lainnya menjual saham 

yang mereka miliki. Atas beberapa alasan perilaku yang akan diuraikan kemudian, 

institusi baik asing maupun lokal seringkali meniru institusi lain dalam melakukan 

keputusan investasinya. Perilaku meniru ini, yang diistilahkan herding terjadi 

secara berkelompok, mengikuti investor-investor  internasional. Demikian pula 

halnya dengan investor domestik, baik institusional maupun individual, yang 

mengikuti pergerakan institusi asing. 

Herding dalam bursa saham lebih menunjukan konotasi negatif yang akan 

menimbulkan krisis dan bahkan crash di kemudian hari oleh karena akibat dari 

perbuatan sendiri. Feed-back trading dan herding dapat membuat lonjakan-

lonjakan harga naik dan turun terlalu cepat karena transaksi berkelompok, akan 

mengurangi tingkat stabilitas bursa. 

 Selain itu, sejumlah penelitian lain telah membuktikan bahwa investor 

berperilaku overconfidence terhadap kemampuan dalam berinvestasi. Odean 

(1998) berpendapat bahwa overconfidence juga dapat menggiring investor untuk 

mengabaikan risiko. Secara spesifik, interval kepercayaan diri (confidence 

intervals) yang mereka tetapkan pada prediksi investasinya terlalu sempit , De 

Bondt (1993). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

1.  Bagaimana pengaruh sentimen investor terhadap kinerja indeks ? 

2. Bagaimana pengaruh sentimen investor terhadap kinerja beberapa saham 

individual di Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sentimen investor 

terhadap kinerja indeks  

2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sentimen investor    

terhadap beberapa saham individual di Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dari dasar teori 

penelitian sebelumnya untuk dapat diaplikasikan di Indonesia dan menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran sentimen investor terhadap 

indeks dan saham individual. Sedangkan untuk praktisi, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan melalui perhitungan indikator 

komponen sentimen investor dengan komponen Indeks dan Saham Individual. 

1.5 Pembatasan Penelitian 

 

Indikator sentimen investor dibatasi hanya 9(sembilan) indikator, yaitu: (1)Fed 

Rate, (2) Dow Jones Index Average (DJIA), (3)Oil Price, (4) BI Rate, (5) 

Exchange Rate (IDR/USD), (6) Money Supply (M1), (7) Indeks Harga Konsumen 

(IHK), (8) Volatility, (9) Volume  

Objek penelitian juga dibatasi dengan hanya 12 indeks dan 20 saham individual.   
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini adapun sistematika yang digunakan dalam 

penyusunan penulisan adalah : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Di bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN SENTIMENINVESTOR 

Di bab ini akan dijelaskan secara terinci mengenai teori teori yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, hasil hasil penelitian 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian, serta perumusan hipotesis. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Di bab ini akan diuraikan mengenai data dan karakteristiknya, metode dan 

model penelitian yang akan digunakan, penjelasan variabel–variabel 

penelitian, dan proses pengumpulan data. 

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Di bab ini akan ditampilkan hasil statistik deskriptif dari data yang 

digunakan, kemudian dilanjutkan dnegan menjelaskan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai 

dasar pertimbangan untuk mengambil kesimpulan 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Di bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan yang berupa jawaban atas 

permasalahan penelitian di BAB I. Pada bagian selanjutnya akan diberikan 

berbagai saran yang bermanfaat, baik untuk penelitian selanjutnya maupun 

untuk perusahaan. 

 




