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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Perilaku Investasi  

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah 

respon atau tanggapan pada individu terhadap atau lingkungan. Dalam 

penelitian Widayat (2010), perilaku pada Dictionary of Psychology adalah 

istilah generik yang meliputi dalam aksi, aktivitas, respon, pergerakan dan 

proses operasi yang merupakan proses terukur dari suatu organisme hidup. 

Notoatmodjo (2014:72) menyatakan bahwa perilaku manusia adalah suatu 

refleksi dari dari berbagai gejala kejiwaan yang dialami oleh manusia, baik 

dalam segi pengetahuan, motivasi, keinginan, kehendak, minat, presepsi 

dan sebagainya.  

Menurut Fishbein dan Ajzen (1980) pada Theory Reason Action atau 

teori tindakan berasalan menyatakan bahwa perilaku individu beracuan 

pada keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dengan ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Penjelasan pada teori 

ini disempurnakan dengan mengemukakan Theory of Planned Behavior 

pada tahun 1991 dengan tujuan menyempurnakan teori sebelumnya.  

Dalam Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa perilaku 

individu tidak selalu beracuan pada sikap dan norma, namun adanya 

variabel lain yaitu kemampuan mengontol segala sesuatu termasuk dalam 

berperilaku. Bodie dkk (2016:400) menyatakan bahwa perilaku keuangan 
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adalah suatu teori yang mengungkapkan tentang pembuatan keputusan 

yang didasarkan pada pemikiran individu yang dimilikinya. Pengambilan 

keputusan yang semena-mena atau secara tidak rasional menjadikan 

keputusan semakin susah untuk dipahami.  

Menurut Widayat (2010) perilaku berpedoman pada tindakan yang 

nyata akan suatu kondisi yang dapat dilihat secara langsung terhadap apa 

yang dilakukan investor. Dapat disimpulkan bahwa perilaku investasi 

adalah bentuk kegiatan manusia yang dapat diamati secara langsung oleh 

individu lainnya berdasarkan motivasi maupun saran pihak lain untuk 

meningkatkan kekayaan dimasa mendatang. Menurut Natapura (2009) 

menyatakan bahwasannya perilaku investasi individu didasari atas 

kebutuhan manusia, tujuan, hingga motivasi.  

Menurut Phan & Zhou (2014) menyatakan bahwasannya konsep 

yang digunakan pada perilaku investasi individu menggunakan Theory 

Planned Behaviour, dimana perilaku investasi individu akan berjalan 

ketika individu mempunyai minat terhadap investasi. Menurut Ajzen & 

Fishbein (1991) dalam Theory Planned Behaviour perilaku individu dalam 

menentukan suatu keputusan dipengaruhi oleh tiga faktor utama terhadap 

perilaku individu attitude toward the behavior (sikap berperilaku), 

subjective norms (norma subyektif), perceived behavioral control (kontrol 

perilaku).  
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a. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku investasi  

1) Attitude toward the behavior atau sikap berperilaku merupakan 

penilaian yang menyeluruh terhadap perilaku atau tindakan yang 

akan diambil. 

2) Subjective norms atau norma subyektif didefinisi sebagai 

kepercayaan terhadap pendapatan orang lain apakah setuju atau 

tidak setuju terhadap tindakan yang akan dimabilnya.  

3) Perceived behavioral control atau pengendalian perilaku adalah 

keadaan yang mempermudah atau mempersulit individu dengan 

konsekuensi atau akibat dari perilaku tersebut. Keadaan ini 

dinyatakan dalam kesanggupan individu terhadap apa yang 

diinginkan, baik berupa dana, informasi, pengetahuan maupun 

keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.   

Menurut Ajzen (2006) perilaku yang terbentuk tidak selalu sama 

dengan sikap individu yang nampak terhadap sesuatu hal, sehingga 

pemikiran perilaku yang spontanitas atau reflek akan mempersulit kondisi 

dalam berinvestasi. Adanya kondisi yang mendukung dan menyulitkan 

individu akan sangat berdampak pada pola perilaku investasinya. 

b. Indikator Perilaku investasi  

Menurut Phan & Zhou (2014) perilaku investasi individu dapat diukur 

dengan menggunakan indikator sebagai berikut:  

1) Keyakinan dalam berinvestasi; 

2) Tingkat konsumsi individu;  
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3) Motivasi dari lingkungan sosial; 

4) Ketersediaan dana; 

5) Kemampuan mengelola dana. 

2. Minat Investasi  

Slameto (1995: 180) menyatakan bahwa minat adalah rasa suka dan 

ketertarikan terhadap sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Menurut Halimatus (2018) dalam penelitiannya minat merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan dengan rasa sadar dan rasa senang tanpa adanya 

paksaan. Menurut Ajzen (1991) dalam Theory Planned Behaviour minat 

pada individu akan mempengaruhi pada perilaku. Minat akan membentuk 

motivasi pada diri individu dalam membentuk perilaku dan menyikapi 

terhadap sesuatu hal.  

Menurut Sakdiyah, dkk (2018) menyatakan bahwa minat adalah 

sebuah rasa yang dinyatakan dalam aktivitas suka maupun tidak suka yang 

dilakukan secara konsisten tanpa adanya paksaan. Sriatun dan Indarto 

(2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa minat investasi adalah sikap 

yang menunjukkan ketertarikan individu terhadap investasi yang didasari 

oleh pengharapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.  

Menurut Widayat (2010) hubungan sikap dan perilaku bukanlah 

hubungan yang berkaitan secara langsung, melainkan terdapat satu 

variabel yakni minat individu. Penelitian ini mendukung bahwasannya 

perilaku investasi yang terbentuk bukanlah semata dari keinginan maupun 
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sikap berinvestasi, tetapi adanya minat berinvestasi pada diri akan 

membentuk perilaku individu secara tidak sadar.  

a. Faktor yang mempengaruhi minat  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tandio, dkk (2014) 

menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap minat 

berinvestasi diantaranya adalah:  

1) Neutral information, merupakan informasi yang berasal dari pihak 

informan dengan tujuan memberikan informasi tambahan; 

2) Personal financial needs, adalah informasi pribadi yang didapatkan 

dari pengalaman maupun data historis yang dialami secara 

individu; 

3) Self image/firm image coindinance, yaitu informasi yang 

didapatkan atas penilaian terhadap citra dari perusahaan;  

4) Sosial relevance, adalah informasi yang menyangkut posisi jenis 

investasi atau aktivitas perusahaan terhadap lingkungan ; 

5) Classic, kemampuan individu dalam menentukan kriteria ekonomis 

perilaku; 

6) Profesional recommendation, merupakan saran, pendapat, maupun 

rekomendasi dari pihak lain yang ahli dalam bidang investasi.  

b. Indikator Minat Investasi  

Menurut penelitian Tandio dkk (2014) maupun Widayat dkk (2011) 

untuk mengukur  minat investasi individu sebagai berikut:  

1) Minat berinvestasi dalam satu tahun;  



15 
 

 

 
 

2) Mencari informasi tentang investasi yang dituju; 

3) Mempelajari terkait jenis investasi yang akan dipilih; 

4) Memperhitungkan risiko dan pengembalian; 

5) Minat berinvestasi pada sektor riil; 

6) Minat berinvestasi pada aset keuangan. 

3. Overconfidence  

Menurut Pompian (2006:51) overconfidence adalah salah satu bagian 

dari bias konfiden atau bias yang masuk dalam kesalahan pengetahuan dan 

penerimaan informasi yang diterima. Gitman & Joenk (2008:412) 

menyatakan bahwasannya “highly overconfidence investor typically make 

one of the biggest mistakes of all they trade too much” pernyataan 

memberikan pengertian bahwasannya investor yang cenderung memiliki 

sikap terlalu percaya diri akan membuat kesalahan yang besar pada 

keputusan investasi yang sudah dibuatnya. 

Pemilihan investasi yang dipengaruhi oleh overconfidence akan 

menyimpulkan bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik (Pradahana, 

2018). Pengalaman akan investasi dianggap sebagai poin penting dalam 

individu, sehingga pengalaman dalam berinvestasi dijadikan tolak ukur 

dalam menentukan keputusan berinvestasi.  Menurut Pompian (2006:54) 

kepercayaan diri yang tinggi akan memperbesar kemungkinan kekeliruan 

dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan diri yang tinggi diartikan 

sebagai keyakinan atau kemampuan yang dinilai memiliki sebagai 

kelebihan atas kemampuan individu lainnya. Kecenderung menilai lebih 
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atas kemampuannya, dinilai dianggap sebagai tanggung jawab atas 

manajemen investasi yang aktif terhadap pasif. Perilaku individu yang 

cenderung overconfidence akan lebih memilih investasi yang agresif, lebih 

menantang terhadap risiko dan lebih suka pada jenis-jenis investasi yang 

dianggap baik dari pengalaman yang sudah dirasakan.  

Pola perilaku yang memiliki sikap overconfidence akan 

mengabaikan informasi yang diterima sehingga akan meperbesar risiko 

yang dihadapi. Pernyataan ini memberikan maksud sebagai himbauan 

kepada para investor agar tidak terlalu pecaya diri dalam melakukan 

keputusan berinvestasi.   

a. Faktor yang mempengaruhi overconfidence 

Menurut Bodie dkk (2016:401) faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap 

sikap overconfidence adalah:  

1) Pengetahuan investasi, tingkat pengetahuan yang diperoleh oleh 

individu atas investasi dinilai sebagai poin penting dalam membuat 

keputusan investasi; 

2) Informasi investasi, dalam berkeputusan investasi investor dituntut 

haruslah mengetahui informasi terbaru terhadap investasi; 

3) Pengalaman investasi, pengalaman dalam berinvestasi akan dapat 

berpengaruh ketika investor mampu menggunakan pengalaman 

tersebut sebagai informasi yang akurat dalam setiap keputusan 

investasi.  
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b. Indikator overconfidence 

Menurut Pompian (2006:54), untuk mengukur tingkat percaya diri 

individu dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1) Memiliki kemampuan diatas rata-rata; 

2) Pengalaman Ketepatan pemilihan investasi; 

3) Percaya dengan kemampuan diri sendiri; 

4) Percaya pada pengetahuan yang dimiliki; 

5) Keyakinan pemilihan investasi. 

4. Pendapatan Individu  

Menurut Tohar (2000:17) Pendapatan pada individu atau pendapatan 

perorangan adalah pencapaian dari hasil yang didapatkan atas pengorbanan 

tenaga yang sudah dikeluarkan selama satu periode. Pendapatan 

merupakan salah satu indikator mengukur kesejahteraan individu atau 

masyarakat sehingga dapat mencerminakan kondisi perekonomiannya 

(Lumintang, 2013). Dari penjelasan diatasa dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

perekonomian individu atau masyarakat. Pendapatan ini dikaitkan dengan 

gaji dan penerimaan kekayaan.  

a. Faktor yang mempengaruhi pendapatan 

Pendapatan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah gaji yang 

digunakan untuk kebutuhan investasi, sehingga faktor yang 

mempengaruhi besarnya pendapatan terhadap investasi adalah sebagai 

berikut:  
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1) Status pernikahan seseorang investor yang sudah menikah akan 

memiliki pemilihan dan perilaku investasi yang berbeda dengan 

seseorang yang belum/pernah menikah; 

2) Jumlah anggota keluarga sebagai individu yang sudah memiliki 

keluarga, tentunya akan dituntut dengan berbagai macam kebutuhan. 

b. Indikator menentukan pendapatan 

Menurut Menurut Widayat dkk (2011), untuk mengukur tingkat 

pendapatan yang digunakan untuk investasi adalah sebagai berikut:  

1) Hasil pendapatan setiap bulan; 

2) Perencanaan penyisihan pendapatan bulanan; 

3) Frekuensi dalam berinvestasi setiap tahun;  

4) Jumlah prosentase dalam pendapatan yang diinvestasikan.  

5. Faktor Lain yang Mempengaruhi Perilaku Investasi  

Menurut Malik (2017) banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

investasi individu, diantaranya adalah: 

a. Risiko, dalam berinvestasi risiko dan pengembalian merupakan unsur 

terpenting dan harus diperhitungkan secara baik dan benar;  

b. Motivasi individu dianggap sebagai gambaran individu terhadap 

kemampuan menghitung dan menggambarkan akan kebutuhan yang 

nantinya mampu membuat keputusan; 

c. Pengetahuan, semakin tinggi informasi yang diterima maka akan 

semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki; 
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d. Presepsi investasi adalah suatu kondisi dimana individu dapat 

dinyatakan suka ataupun tidak suka terhadap suatu obyek tertentu; 

e. Pengalaman belajar berinvestasi, pengalaman akan menjadi tolak ukur 

individu dalam menentukan jenis investasi.  

f. Faktor Sosio ekonomi 

1) Jenis pekerjaan, biasanya individu yang bekerja di lembaga instansi 

akan memiliki perilaku investasi yang berbeda dengan inidvidu yang 

bekerja sebagai pedangang, karyawan swasta maupun di perusahaan; 

2) Pendidikan Terakhir akan memiliki dampak postif terhadap perilaku 

investasi. Pengetahuan akan investasi dapat membawa perilaku 

individu cenderung berkeputusan secara rasional; 

3) Jabatan pekerjaan dapat berpengaruh negatif pada perilaku investasi, 

kepemilikan jabatan yang tinggi akan sangat gengsi jika hanya 

berinvestasi dalam satu jenis investasi, sehingga jabatan yang tinggi 

haruslah memiliki jenis investasi yang lagi trend ataupun dengan 

pengembalian yang tinggi pula.  

g. Faktor Demografi 

1) Jenis Kelamin adalah akan berpengaruh terhadap jenis investasi yang 

dipilihnyaz, sehingga pola perilaku investasinyapun akan berbeda. 

2) Umur merupakan faktor positif yang sejalan dengan perilaku 

investasi, hal ini membuktikan bahwasannya individu yang memiliki 

usia produktif antar 17-30 akan memilih jenis investasi yang berisiko 

tinggi. 
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B. Kerangka Penelitian dan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari menggunakan Theory 

Planned Behaviour. Pada penelitian ini mengembangkan tentang perilaku 

investasi individu dengan variabel overconfidence dan pendapatan sebagai 

variabel bebas, sedangkan minat berinvestasi sebagai varibel intervening atau 

variabel penghubung. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut: 

Pada gambar 1 penelitian diatas digambarkan bahwasannya 

overconfidence berpengaruh terhadap minat investasi. Overconfidence 

berpengaruh terhadap perilaku investasi. Pendapatan berpengaruh terhadap 

minat investasi. Pendapatan berpengaruh terhadap perilaku investasi, dan 

minat investasi berpengaruh terhadap perilaku investasi.  

Pada gambar 1 dijelaskan bahwasannya penelitian ini memfokuskan 

pada percaya diri berlebih atau overconfidence dan pendapatan sebagai 

variabel bebas, minat investasi sebagai variabel intervening dan perilaku 

investasi sebagai variabel terikat. Peneliti menguji penelitian ini secara 

simultan maupun parsial terhadap variabel yang sudah ditentukan. Uji parsial 

menguji keseluruhan variabel yang ditelaah secara individual terhadap 

perilaku investasi.  

Overconfidence 

(X1) 

Perilaku 

Investasi (Y) 

Minat  

Investasi (Z) 

Pendapatan (X2) 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian  
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1. Hubungan Overconfidence atau kepercayaan berlebih dengan minat 

investasi  

Pompian (2006:51) overconfidence adalah salah satu bagian dari bias 

konfiden atau bias yang masuk dalam kesalahan pengetahuan dan 

penerimaan informasi yang diterima Pengalaman akan investasi dianggap 

sebagai poin penting dalam individu, sehingga pengalaman dalam 

berinvestasi dijadikan tolak ukur dalam menentukan keputusan investasi. 

Individu yang semakin percaya diri akan kemampuannya dalam 

berinvestasi akan menyebabkan minat berinvestasi semakin tinggi. 

Beberapa penelitian menyatakan dalam sikap overconfidence 

berpengaruh terhadap minat investasi. Sriatun dan indarto (2017) 

menyatakan bahwasannya minat investasi dikalangan PNS dipengaruhi 

oleh faktor overconfidence. Cristanti dan Mahastanti (2011) menyatakan 

bahwasannya investor yang memiliki usia <25 akan lebih percaya diri, 

sehingga akan membawa perilaku investasi yang cenderung agresif.  

Septyanto dan Andhikara (2011) menyatakan bahwa sikap percaya 

diri akan berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada diri individu. 

Pendangan ini berpendapat bahwasannya sikap overconfidence akan 

timbul ketika investor berada pada usia produktif.  

H1 = Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

investasi. 
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2. Hubungan Pendapatan Individu dengan Minat Investasi 

Menurut Tohar (2000:17) pendapatan pada individu atau pendapatan 

perorangan adalah pencapaian dari hasil yang didapatkan atas pengorbanan 

tenaga yang sudah dikeluarkan selama satu periode. Pendapatan akan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan perekonomian individu 

atau masyarakat. Malik (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pendapatan individu berpengaruh terhadap minat investasi inidvidu.  

Fitriasari (2018) menyatakan bahwasannya pendapatana individu 

berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada individu, sehingga 

keputusan yang dibuat dalam berinvestasi akan sama dengan minat. 

Dwinta dan Ida (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pendapatan individu atau personal income tidak berpengaruh terhadap 

perilaku manajemen keuangan pribadi, hal ini menjadikan bahwasannya 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat investasi dan keputusan 

berinvestasi.  

Perbedaan yang terjadi pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwasnnya pendapatan individu berpengaruh positif terhadap minat 

investasi individu  

H2 = Pendapatan individu berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

investasi. 

3. Hubungan Overconfidence dengan Perilaku Investasi  

Menurut Bodie, dkk (2016:401) kepercayaan diri yang tinggi 

cenderung menilai lebih ketetapan dari keyakinan atau peramalannya, dan 
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cenderung menilai lebih kemampuannya, hal ini dianggap sebagai 

tanggung jawab atas manajemen investasi yang aktif terhadap pasif. 

Pemilihan jenis investasi yang aktif atau cenderung agresif ini akan 

berdampak pada perilaku investasi. Gitman & Joenk (2008:412) 

menyatakan bahwasannya investor yang cenderung memiliki sikap terlalu 

percaya diri akan membuat kesalahan yang besar pada keputusan investasi 

yang sudah dibuatnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budirato dan Susanti (2017) 

menyatakan bahwasannya investor yang memiliki sikap overconfidence 

akan berdampak langsung pada perilaku investasi individu. Pradhana 

(2018) juga menyatakan hal yang sama bahwasannya sikap individu yang 

cenderung bias dan masuk dalam kategori overconfidence akan 

berpengaruh terhadap perilaku investasinya. Paramita, dkk (2018) 

berpendapat bahwa sikap overconfidence tidak terlalu berpengaruh 

terhadap perilaku investasi investor muda di Surabaya. 

H3 = Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi. 

4. Hubungan Pendapatan Individu dengan Perilaku Investasi   

Menurut Tohar (2000:17) Pendapatan pada individu atau pendapatan 

perorangan adalah pencapaian dari hasil yang didapatkan atas pengorbanan 

tenaga yang sudah dikeluarkan selama satu periode. Pendapatan ini 

dikaitkan dengan gaji dan pencapaian kekayaan yang diterima. Pendapatan 

yang diterima akan berpengaruh postif terhadap  perilaku investasi 
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individu, individu yang memiliki pendapatan tinggi akan memilih investasi 

yang menguntungkan. 

Pada penelitian yang diteliti oleh Musdalifa (2016) menyatakan 

bahwasannya locus of control, financial knowledge dan income 

berpengaruh siginifikan positif terhadap keputusan berinvestasi. Fitriasari 

(2018) juga menayatakan hasil penelitian bahwasannya pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil yang sepadan 

dilakukan oleh penelitian Andrew dan Linawati (2014) menyatakan 

bahwasannya pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi individu. 

Setiawan, dkk (2016) menyatakan bahwasannya pendapatan individu 

berpengaruh positif terhadap perilaku investasi individu pada karyawan 

swasta. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sari (2017) menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa pendapatan individu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku investasi individu. Pendapatan yang 

berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi maka akan berpengaruh pula 

pada perilaku berinvestasi, sebab keputusan investasi adalah hasil akhir 

dari perilaku investasi pada individu. 

H4 = Pendapatan Individu berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi. 

5. Hubungan Minat Investasi dengan Perilaku Investasi  

Menurut penelitian yang dikemukan Ajzen (1991) pada Theory 

Planned Behaviour minat akan membentuk motivasi pada diri individu 
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dalam membentuk perilaku dalam menyikapi sesuatu hal. Pada umumnya 

keinginan yang tinggi atau minat yang tinggi terhadap suatu hal akan 

membentuk perilaku yang kuat pula. Widayat (2010) beranggapan 

bahwasannya sikap berinvestasi tidak dapat berpengaruh langsung, adanya 

minat berinvestasi pada individu adalah variabel yang mempengaruhi 

perilaku investasi individu. 

Penelitian yang dikemukakan oleh Sakdiyah dkk tahun 2018 

menyatakan bahwasannya minat dan perilaku investor berpengaruh 

terhadap keputusan berinvestasi, sehingga perilaku investasi individu akan 

berjalan seiringan dengan minat berinvestasi. Minat atau keinginan dalam 

berinvestasi membuat perilaku investasi individu akan terbentuk. Dimana 

perilaku adalah suatu kegiatan yang tercermin atas keinginan terhadap 

investasi. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut:  

H5 = Minat investasi berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi. 

6. Hubungan overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi 

dimediasi oleh minat investasi 

Berdasarkan penelitain yang dilakukan oleh Paramita, dkk (2018) 

mengenai bias kognitif dan kepribadian inidividu berpengaruh terhadap 

perilaku investor muda di Surabaya, menyatakan bahwasannya sikap 

overconfidence tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku investor. 

Kesimpulan ini dinyatakan secara garis besar bahwasannya sikap 
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overconfidence dapat berpengaruh pada perilaku investor muda di 

Surabaya. Penelitian Zhou & Phan (2014) menyatakan bahwa sikap 

overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi melalui minat 

investasi.  

Penelitian Widayat (2010) menyatakan hal yang sama bahwasannya 

sikap tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku investasi, ada variabel 

minat yang menjadi penghubung antara sikap dan perilaku. Perilaku 

investasi individu yang dilakukan akan secara tidak sadar terbentuk dan 

menyesuaikan dengan keinginan atau minat. Bentuk dan jenis investasi 

juga didasarkan atas perolehan informasi baik dari pencarian sendiri 

ataupun dari saran atas pihak lain dalam berinvestasi. Dimana perilaku 

adalah suatu kegiatan yang tercermin atas keinginan terhadap investasi. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi 

melalui minat investasi.  

H6 = Overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi dan 

dimediasi oleh minat investasi 

7. Hubungan pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku 

investasi dimediasi oleh minat investasi 

Keadaan sosioekonomi pada individu yang berbeda akan memiliki 

pandangan, gaya hidup dan perilaku yang berbeda pula. Menurut Zhou & 

Phan (2014) menyatakan bahwa faktor individu seperti jenis pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan terakhir akan memberikan pengaruh terhadap 
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sikap dan perilaku individu. Andrew dan Linawati (2014) menyatakan 

bahwasannya pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi individu. Setiawan, dkk (2016) menyatakan bahwasannya 

pendapatan individu berpengaruh positif terhadap perilaku investasi 

individu pada karyawan swasta melalui minat investasi.  

Perilaku investasi individu yang dilakukan akan secara tidak sadar 

terbentuk dan menyesuaikan dengan keinginan atau minat. Bentuk dan 

jenis investasi juga didasarkan atas perolehan informasi baik dari 

pencarian sendiri ataupun dari saran atas pihak lain dalam berinvestasi. 

Dimana perilaku adalah suatu kegiatan yang tercermin atas keinginan 

terhadap investasi. Adanya variabel yang menjadi penghubung antara 

sikap dan perilaku, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pendapatan 

individu berpengaruh terhadap perilaku investasi dan dimediasi oleh minat 

investasi. 

H7 = Pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku investasi dan 

dimediasi oleh minat investasi. 


