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ABSTRAK 

Dalam melakukan investasi, tentunya para investor 
mengharapkan return atau keuntungan yang besar. Namun pada 
kenyataannya, investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan 
melainkan dapat pula menghasilkan kerugian. Untuk itu, investor 
dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan investasi 
dengan pemilihan jenis inevstasi yang tepat. Dalam pemilihan  
investasi biasanya investor dipengaruhi oleh sikap rasional maupun 
irasional seperti risk tolerance, overconfidence dan motivasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
risk tolerance, overconfidence dan motivasi secara parsial terhadap 
keputusan, untuk mengetahui pengaruh risk tolerance, 
overconfidence dan motivasi secara simultan terhadap keputusan 
investasi, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam mengenai 
pengaruh risk tolerance, overconfidence, dan motivasi terhadap 
keputusan investasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 
Pengumpulan menggunakan kuesioner dan pengukurannnya 
menggunakan skala likert. Pengambilan sampel menggunakan 
rumus Slovin dan teknik nya yaitu Purposive Sampling sebanyak 70 
responden mahasiswa di GIS UIN Raden Intan Lampung. Metode 
analisis data menggunakan Uji Instrument, Uji Asumsi Klasik, 
Analisis Regresi Liniear Berganda, dan Uji Hipotesis melalui 
program SPSS 26. 

Hasil penelitian ini dalam kesimpulan menunjukkan bahwa 
hasil Uji T variabel risk tolerance, overconfidence dan motivasi 
secara parsial berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hasil Uji F 
variabel risk tolerance, overconfidence dan motivasi berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan investasi. Islam memberi 
rambu-rambu batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 
dalam memlakukan investasi. investasi yang tidak diperbolehkan 
yaitu investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam seperti 
mengandung riba, gharar, judi, haram dan syubhat. Oleh karena itu, 
islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dan memahami 
risk tolerance dengan sebaik-baiknya, tidak overconfidence, dan 
memiliki motivasi yang tinggi sebagaimana al-Qur’an dan Hadist 
mengajarkan kita untuk melakukan investasi dengan perhitungan 
yang sangat matang serta terlepas dari adanya unsur riba, gharar, 
maisir haram dan syubhat. 
  
Kata kunci: Keputusan investasi, Motivasi, Overconfidence, Risk 

Tolerance.
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MOTTO 

                          

                           

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa  

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada  

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

 bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas  

(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.1 

 

(QS. Al-Baqarah : 261) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemah (Jakarta, CV. 

Pustaka Al-Kautsar, 2009), 44. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Penegasan Judul 

      Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 

menghindari adanya kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, 

untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan 

harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud.  Adapun judul skripsi ini adalah: ”Pengaruh Risk 

Tolerance, Overconfidence, dan Motivasi terhadap 

Keputusan Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

pada Mahasiswa yang tergabung dalam Galeri Investasi 

Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. 

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau pebuatan 

seseorang.
1
 Istilah pengaruh disebut juga dengan akibat 

asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari pertautan nilai 

antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Adapun 

variabel yang saling mempengaruhi dalam penelitian ini 

adalah risk tolerance, overconvidence, dan motivasi 

merupakan variabel independent. Sedangkan keputusan 

investasi merupakan variabel dependent. 

2. Risk Tolerance adalah tingkat risiko yang bersedia diterima 

atau ditolerir dalam upaya mencapai return tertentu. 

Toleransi terhadap risiko merupakan kesiapan individu 

untuk ikut serta dalam perilaku investasi tertentu. Semakin 

tinggi tingkat toleransi risiko yang dimiliki oleh investor, 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1045. 
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maka akan semakin tinggi pula  kecendrungan investor 

tersebut untuk berinvestasi pada aset risiko.
2 

3. Overconfidence merupakan kecenderungan pengambil 

keputusan tanpa disadari untuk memberi bobot penilaian 

yang berlebihan pada pengetahuan dan akurasi informasi 

yang dimiliki serta mengabaikan informasi publik yang 

tersedia.
3 

4. Motivasi adalah dorongan atau tenaga yang merupakan 

gerakan dalam jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga 

motif merupakan suatu yang menggerakan manusia untuk 

bertingkah laku dan perbuatan itu mempunyai arah suatu 

tujuan tertentu.
4 

5. Keputusan investasi adalah kebijakan yang diambil dalam 

penanaman modal pada suatu asset  untuk menghasilkan 

return yang bersifat untung dimasa mendatang.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Quran dan sunnah.
6 

     Berdasarkan penjabaran diatas, maka yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh risk 

tolerance, overconfidence, dan motivasi terhadap keputusan 

investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

                                                             
2M. Saiful Bahri, “Pengaruh Risk Tolerance , Risk Perception Dan 

Kecerdasan Spiritual Terhadap Keputusan Investasi,” Eprints.Perbanas.Ac.Id, 

(2018) :2-3 .  
3Liring Dwi Utami and Kartini Kartini, “Faktor Demografis, Personality 

Traits, Dan Overconfidence (Survey Terhadap Investor Saham Di Yogyakarta),” 

Jurnal Siasat Bisnis 20, no. 2 (2017): 96-181, 

https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss2.art6. 
4Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 

2009), 110. 
5Ellen Pradikasari, Yunyun Isbanah, “Pengaruh Financial Literacy, 

Illusion Of Control, Overconfidence, Risk Tolerance, Dan Risk Perception 
Terhadap Keputusan Investasi Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya,” Jurnal Ilmu 

Manajemen 6, No.4 (2018): 427.  
6Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 19. 
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B. Latar Belakang Masalah  

     Memiliki masa depan yang terjamin tentu menjadi keinginan 

semua orang. Ada banyak cara yang bias dilakukan untuk 

mencapainya, salah satunya adalah dengan berinvestasi sejak 

dini. Investasi sejak dini terutama diusia muda adalah slah satu 

upaya yang bisa dilakukan untuk menjamin masa depan yang 

lebih baik. 

    Secara umum investasi dapat diartikan sebagai meluangkan 

atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan 

atau manfaat pada masa mendatang. Jadi, dapat dikatakan 

investasi adalah kegiatan membeli sesuatu dan diharapkan pada 

masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang 

lebih tinggi dari semula.
7
 Saat ini sudah banyak jenis investasi 

yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

masingmasing, diantaranya adalah tabungan dan deposito, 

obligasi, saham, properti, reksadana, dan lain-lain. Dengan 

berinvestasi, maka kita dapat mempersiapkan diri untuk 

menghadapi ketidakpastian kondisi keuangan yang kita miliki. 

    Kenyataannya tidak semua investasi dapat menghasilkan 

keuntungan tapi dapat juga menghasilkan kerugian. Beberapa 

langkah yang dapat dilakukan investor sebelum akhirnya 

mencapai suatu keputusan investasi adalah pertama, investor 

harus memilih pengetahuan mengenai risk dan return pada 

media investasi yang dipilih. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

investor diharapkan dapat memilih salah satu atau beberapa 

media dengan melakukan portofolio. Setelah melakukan 

keputusan investasi yang dipilih, diharapkan investor melakukan 

pemantauan dan pengawasan hingga keuntungan yang di dapat 

bisa secara maksimal. Keputusan investasi sering dianggap 

sebagai keputusan terpenting dalam pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh investor.
8
 Keputusan investasi adalah suatu 

                                                             
7
Andi Aqsal Wisani,” Investasi Jangka Panjang”.Universalbpr, 2021, 

https://universalbpr.co.id/blog/investasi-jangka-panjang/. 
8 Ranti Juwita Sari,”Analisis Pengaruh Overconfidence Dan Risk 

Tolerance Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Pada Investor Di Kota 

Bandar Lampung”(Skripsi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar 

Lampung, 2019),1. 
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kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan 

modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan 

di masa yang akan datang atau permasalahan bagaimana 

seseorang harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk 

investasi yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang 

akan datang.
9
 

     Berbicara mengenai investasi, dalam pandangan islam 

investasi mengandung makna bahwa investasi merupakan salah 

satu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian saat ini. Investasi sendiri merupakan kegiatan 

muamalah yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan 

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga 

dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ayat Al-Qur‟an 

yang terkait dengan anjuran berinvestasi, yaitu: 

                         

                            

                          

         

“47. Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 

makan. 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 

yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan 

untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 

gandum) yang kamu simpan.49. Kemudian setelah itu akan 

datang tahun 

yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 

dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf [12]: 47-49) 

                                                             
9Feny Alvita Piristina,Khairunnisa, ”Analisis Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Keputusan Investasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai 

Perusahaan,” Jurnal Aset (Akuntansi Riset) 11, No . 1 (2019): 129. 
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Dari ayat tersebut diterangkan bahwa nabi Yususf as. telah 

melakukan investasi untuk jangka waktu tujuh tahun untuk 

menghadapi paceklik tujuh tahun dimasa yang akan datang, kita 

sebagai manusia biasa yang tidak tahu sesuatu hal yang akan 

datang juga perlu melakukan investasi agar kesejahteraan tetap 

terjaga apabila telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

tersebut.       

     Saat ini, pemerintah bekerjasama dengan BEI gencar 

melakukan pelatihan mengenai pasar modal ataupun pemberian 

materi mengenai investasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya 

target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh 

pemerintah Indonesia yaitu 6,1% di tahun 2018. Kepala 

Bappenas menuturkan bahwa pemerintah Indonesia akan 

memanfaatkan sektor investasi sebagai salah satu penggerak 

utama perekonomian Indonesia dan pemerintah memasang 

target rasio investasi mencapai 8 % terhadap domestik bruto.
10

 

     Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI) jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah 

investor perorangan per bulan Juni 2019 yaitu sebanyak 

1.971.213. Gambar 1.1 menunjukkan kenaikan jumlah Single 

Investor Identification (SID) atau investor perorangan di pasar 

modal Indonesia dari bulan Juli 2018 sampai per Juni 2019. 

Jumlah SID yang meningkatkan sebesar 44% dari 1.369.810 

investor di bulan Juli 2018 menjadi 1.971.213 investor di bulan 

Juni 2019.  

 

 

                                                             
10Elisa Velntina Sari, “ Genjot Investasi  Cara Indonesia Lawan Ekonomi 

Global”, CNN Indonesia.com, 2017, https://www.cnnindonesia.com/2017052219. 
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Sumber: KSEI, 2019 

Gambar 1.1 

Kenaikan Jumlah Single Investor Indentification (SID) di 

Indonesia 2018-2019 

 

     Kenaikan jumlah investor perorangan diiringi dengan 

kenaikan Indeks  Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan 

data dari KSEI (2019), kenaikan jumlah Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) pada tahun 2019 sebesar 45,05% 

dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 41,35%. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas investasi di 

Indonesia mengalami peningkatan.  

Dalam melakukan investasi, tentunya para investor 

mengharapkan return atau keuntungan yang besar. Namun pada 

kenyataannya, investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan 

melainkan dapat pula menghasilkan kerugian. Kerugian yang 

dihasilkan dapat menjadi sangat besar apabila investor salah 

dalam menentukan jenis investasi investasi yang dipilih. Untuk 

itu, investor dituntut untuk dapat melakukan pengambilan 

keputusan investasi dengan tepat. 

 Keputusan investasi dapat dipengaruhi sikap rasional dan 

irasional. Sikap rasional adalah sikap berfikir seseorang yang 

didasari dengan akal yang dapat dibuktikan dengan data dan 

fakta yang ada. Investor yang rasional tentu mengharapkan 

return tertentu dengan risiko yang lebih kecil atau 

mengharapkan return yang tinggi dengan risiko tertentu. 

Sedangkan sebaliknya sikap irasional adalah sikap berfikir 
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seseorang yang tidak berdasarkan akal. Seiring dengan 

berjalannya waktu para investor sering menunjukkan perilaku 

irasional dengan melalukan tindakan berdasarkan judgement 

yang jauh menyimpang dari rasionalitas.
11

 

      Seseorang investor harus melakukan pengambilan keputusan 

investasi dengan keuntungan yang tepat, agar memperoleh hasil 

yang diinginkan. Pemilihan jenis investasi dan banyaknya dana 

yang akan diinvestasikan biasanya dipengaruhi oleh toleransi 

seorang investor terhadap risiko atau yang biasa disebut risk 

tolerance.
12

 Risk tolerance adalah sikap yang dilakukan 

terhadap risiko yang akan dihadapi, Contohnya saat seseorang 

akan menginvestasikan dananya pada jenis investasi tertentu, dia 

akan dihadapi apakah dia menyukai risiko (risk seeker), 

menghindari risiko (risk aveter), atau mengabaikan risiko (risk 

indifference).
13

 

     Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyah 

Mita Sugianti dengan hasil bahwa risk tolerance tidak 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menurutnya, nasabah 

tidak nyaman akan risiko dan cenderung lebih berhati hati dalam 

mengambil risiko serta memikirkan secara matang 

investasinya.
14

 Namun berbeda dengan hasil penelitian Angga 

Budiarto dan Susanti yang menemukan hasil bahwa risk 

tolerance berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Menurutnya, semakin tinggi nilai total dari risk tolerance maka 

semakin besar tingkat kemampuan yang diterima investor dalam 

mengambil risiko investasi.
15

      

                                                             
11 Ibid., 1-2. 
12Nidyayu Anggirani, “Pengaruh Risk Tolerance, Overconfidence, Dan 

Literasi Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat 

Surabaya,” Eprints.Perbanas.Ac.Id, (2017): 3.  
13Putu Santika Putra, dkk, “Pengaruh tingkat literasi keuangan, 

experienced regret, dan risk tolerance pada pemilihan jenis investasi,” Journal of 

Business and Banking 5, no. 2 (April 2016) : 272-273. 

https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.548. 
14Diah Mita Sugianti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Risk Tolerance, dan 

Motivasi Terhadap Keputusan Investasi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 112. 
15Angga Budiarto, Susanti, “Pengaruh Financial Literasy, 

Overconfidence, Regret Aversion Bias, dan Risk Tolerance Terhadap Keputusan 
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     Di sisi lain, ketika seorang investor telah berhasil dengan 

investasi yang telah mereka lakukan, tingkat kepercayaan diri 

mereka akan meningkat untuk melakukan investasi lain di masa 

depan. Tingkat kepercayaan diri yang terus meningkat itulah 

yang menyebabkan seseorang Overconfidence. Overconfidence 

adalah perasaan percayadiri secara berlebihan. Sikap 

overconfidence kecenderungan untuk melebih-lebihkan 

kemampuan individu dan tidak membutuhkan bantuan orang 

lain dalam proses pengambilan keputusan.
16

 Banyak penelitian 

yang menyebutkan bahwa para investor overconfidence pada 

kemampuan investasi yang menyebabkan mereka sering terlalu 

yakin pada keputusan investasi nya. Overconfidence seringkali 

membuat investor menjadi lebih percaya diri terhadap 

pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri. Investor 

yang overconfidence lebih cenderung memilih investasi dengan 

tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam investasi keuangan, 

pasar modal adalah investasi yang cenderung memiliki risiko 

yang lebih tinggi dari pada obligasi atau deposito. Investor yang 

overconfidence akan lebih cenderung menyukai investasi di 

pasar modal dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

dengan risiko yang lebih tinggi juga. 

     Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari Dan Iramani Dengan Hasil Bahwa Overconvidence 

Tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menurutnya, 

kepercayaan diri yang terlalu berlebihan tidak selalu menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

mengambilan keputusan. Rasa percaya diri merujuk pada 

persepsi seseorang terhadap kompetensinya mengatur dan 

melakukan tindakan yang dengan kata lain, rasa percaya diri 

merupakan penilaian subyektif terhadap kemampuan seseorang 

dalam situasi pengambilan keputusan sehingga wajar jika pada 

                                                                                                                                
Investasi (Studi Pada Investor PT. Sucorinvest Central Gani Galeri Investasi BEI 

Universitas Negeri Surabaya),”.Jurnal Ilmu Manajemen 05, no. 02 (2017): 6.  
16Khairunizam, “Pengaruh Financial Literacy Dan Behavioral Finance 

Factors Terhadap Keputusan Investasi  (Studi Terhadap Investor Saham Syariah 

Pada Galeri Investasi Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya),” Jurnal Ilmu 

Manajemen 7, no.2 (2019): 519.  
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penelitian ini menyatakan bahwa overconfidence tidak 

mempengaruhi pengambilan keputusan karena masing-masing 

individu memiliki persepsi yang berbeda-beda.
17

 Namun 

berbeda dengan hasil penelitian dari Angga Budiarto dan 

Susanti yang menemukan hasil bahwa overconvidence 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menurutnya, 

semakin investor overconfidence maka semakin sering 

pengambilan keputusan investasi yang dilakukannya.
18

 

     Selain risk tolerance dan overconfidence keputusan investasi 

juga bisa ditentukan oleh tujuan investor dalam melakukan 

investasi. Apa yang menjadi motivasi investor untuk pemilihan 

investasinya. Motivasi seseorang akan ditentukan oleh 

stimulusnya. Stimulus yang dimaksud merupakan mesin 

penggerak motivasi seseorang yang menimbulkan pengaruh 

perilaku individu. Dengan adanya motivasi seseorang untuk 

mencapai kesejahteraan finansial pada keluarga diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran moral dalam menilai kebutuhan 

bukan keinginan, mendorong sikap investasi untuk 

menghasilkan keuntungan dan pengambilan keputusan 

keuangan yang tepat sesuai yang dibutuhkan saat ini atau di 

masa yang akan datang.
19

 

     Hubungan antara motivasi terhadap keputusan investasi ini 

berfokus pada seberapa individu termotivasi untuk mencapai 

perubahan pada perilaku pengelolaan keuangan yang positif dan 

mencapai kesejahteraan keuangan. Individu yang termotivasi 

tersebut menjadi dapat mengontrol pengeluaran dan dorongan 

                                                             
17Dewi Ayu Wulandari, Rr. Iramani, “Studi Experienced Regret, Risk 

Tolerance, Overconfidence, dan Risk Perception Pada Pengmbilan Keputusan 

Investasi Dosen Ekonomi,”Journal of Business and Banking 4, no. 1 (May 2014): 

64.  
18Angga Budiarto, Susanti, “Pengaruh Financial Literasy, 

Overconfidence, Regret Aversion Bias, dan Risk Tolerance Terhadap Keputusan 

Investasi (Studi Pada Investor PT. Sucorinvest Central Gani Galeri Investasi BEI 

Universitas Negeri Surabaya),” Jurnal Ilmu Manajemen 05, no. 02 (2017): 6.  
19Astri Kusuma Wardani, Lutfi, “Pengaruh Literasi Keuangan, 

Experienced Regret, Risk Tolerance, dan Motivasi Pada Keputusan Investasi 

Keluarga dalam Perspektif Masyarakat Bali, ”Journal of Business and Banking 6, 

no. 2 (2016): 200.     
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pembelian, mulai atau meningkatkan kontribusi tabungan atau 

investasi yang memiliki return tertentu yang diharapkan.  

     Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri 

Kusuma Wardani dan Lutfi dengan menemukan hasil bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap keputusan investasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan investasi. Menurutnya, 

semakin tinggi motivasi seseorang untuk merubah kondisi 

ekonominya, maka semakin baik dalam mengambil keputusan.
20

 

     Meningkatnya investor perorangan tidak terlepas dari adanya 

campur tangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bekerjasama 

dengan Perguruan Tinggi untuk mendirikan Galeri Investasi 

Syariah. BEI selaku pengelolah penjualan efek di Indonesia 

terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi 

pasar modal salah satunya BEI gencar melakukan pengenalan 

program “Yuk Nabung Saham”. Program ini merupakan sebagai 

upaya untuk mengajak masyarakat terutama mahasiswa untuk 

berinvestasi di pasar modal.  Salah satunya yang didirikannya 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung menjadi salah satu 

wadah untuk para mahasiswa nya agar lebih mudah lagi untuk 

berinvestasi. 

     Tabel 1.1 menunjukkan data jumlah nasabah Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung dari tahun 2017-

2019.  

Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Galeri Investasi Syariah 

UIN Raden Intan Lampung 2017-2019 

 

 

  

 

 

 

 

                     Sumber : Geleri Investasi Syariah UIN RIL, 2020 

                                                             
20 Ibid., 211. 

Tahun Jumlah 

2017 37 

2018 134 

2019 66 

Total  237 
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     Dalam tabel 1.1 menunjukan pertumbuhan jumlah nasabah 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung tiap 

tahunnya. Sehingga totalnya terdapat 237 nasabah. Pada tahun 

2017 Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung 

mempunyai nasabah berjumlah 37 nasabah. Kemudian pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 134 nasabah. Lalu 

pada tahun 2019 nasabah mengalami penurunan menjadi 66 

nasabah. Selain mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang 

membuka rekening dana nasabah terdapat beberapa dosen yang 

ikut tergabung  dalam investasi di Galeri Investasi Syariah UIN 

Raden Intan Lampung.
21

 Semakin meningkatnya jumlah 

nasabah  Galeri Investasi UIN Raden Intan Lampung maka 

semakin banyak yang mengambil keputusan investasi. Adapun 

pemilihan Galeri Investasi Syariah sebagai lokasi penelitian 

didasarkan pada alasan untuk mengetahui ada atau tidak  nya 

pengaruh risk tolerance, overconfidence dan motivasi terhadap 

pengambilan keputusan investasi yag dilakukan oleh mahasiswa 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

   Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil 

judul “Pengaruh Risk Tolerance, Overconfidence, dan 

Motivasi terhadap Keputusan Investasi dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa yang tergabung 

dalam Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung)”. 

 

C. Batasan Masalah 

     Berdasarkan masalah yang terkait dalam penelitian ini, serta 

mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan investasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 

maka peneliti ini membatasi masalah dengan hanya menetukan 

tiga faktor yaitu Risk Tolerance, Overconfidence, dan Motivasi. 

Penelitian ini juga membatasi responden pada mahasiswa yang 

tergabung pada tahun 2017 sampai tahun 2019 di Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

                                                             
21Alvin Wiratama, “Nasabah Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung 2017-2019”, Wawancara, September 26, 2020. 
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D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah risk tolerance, overconfidence, dan motivasi 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi 

pada mahasiswa Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung? 

2. Apakah risk tolerance, overconfidence, dan motivasi 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan investasi 

pada mahasiswa Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung? 

3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam mengenai risk 

tolerance, overconfidence, dan motivasi terhadap keputusan 

investasi? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh risk tolerance, overconfidence 

dan motivasi secara parsial terhadap keputusan investasi 

pada mahasiswa Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh risk tolerance, overconfidence 

dan motivasi secara simultan terhadap keputusan investasi 

pada mahasiswa Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam mengenai risk 

tolerance, overconfidence, dan motivas terhadap keputusan 

investasi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun adanya manfaat dari penlitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

keilmuan khususnya tentang Pengaruh risk tolerance, 

overconfidence, dan motivasi terhadap keputusan 
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investasi pada mahasiswa yang tergabung dalam Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung . 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendapatkan wawasan pengetahuan, memberikan 

stimulus bagi para peneliti pemula untuk mengkaji lebih 

dalam tentang masalah yang sama atau yang serupa 

serta menambah wawasan keputusan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

2. Manfaat praktisi 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam 

bidang keuangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat informasi serta edukasi 

mengenai seputar investasi. Sehingga mahasiswa dapat 

mengambil keputusan investasi dengan baik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

pada penelitian ini adalah: 

1. Kartini dan Nuris Firmansyah Nugraha meneliti mengenai 

“Pengaruh Illusion of Control, Overconfidence, dan 

Emotion Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi pada 

Investor Di Yogyakarta” peneliti mengemukakan hasil 

bahwa variabel illusion of control berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini karena 

koefisien (B) yang negative dan nilai p-value (sig) lebih dari 

0,05. Overconfidience berpengaruh positif signifikan. Hal 

ini karena nilai koefisien (B) yang positif dan nilai p-value 

(sig) y ang lebih kecil dari 0,05, dan emotion berpengaruh 

negatif signifikan. Hal ini karena nilai koefisien (B) yang 

negatif dan nilai p-value (sig) yang lebih kecil dari 0,05. 
22

 

                                                             
22Kartini , Nuris Firmansyah Nugraha, “Pengaruh Illusion of Control, 

Overconfidence, dan Emotion Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi pada 

Investor Di Yogyakarta,”Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan 4, no. 2  (2015): 121-

122.  
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2. Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani meneliti mengenai 

“Studi Experienced Regret, Risk Tolerance, 

Overconfidence, dan Risk Perception Pada Pengambilan 

Keputusan Investasi Dosen Ekonomi” peneliti ini 

mengemukakan bahawa hasil pengujian pada variabel risk 

tolerance dan risk perception berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan investasi karena memiliki 

tingkat signifikan sebesar 0,078 dan 0,070. Sedangkan 

variabel overconfidence dan experienced regret tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Karena memiliki tingkat signifikan sebesar 0,373 

dan 0,241.
23 

3. Andree Maruli Batubara meneliti mengenai “Pengaruh 

Overconfidence dan Risk Tolerance Terhadap Pengambilan 

Keputusan Invesatasi Keluarga Surabaya.” peneliti 

mengemukakan bahwa hasil uji variabel overconfidence H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel overconfidence 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi artinya semakin rendah kepercayaan 

pada keluarga di Surabaya maka semakin besar dana yang 

ditempatkan pada asset yang tidak berisiko, dalam hal ini 

adalah akun bank. Dan hasil uji variabel risk tolerance H0 

diterima H1 ditolak artinya variabel risk tolerance 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi keluarga di Surabaya. Sehingga semakin 

rendah risk tolerance maka tidak semakin kecil dana yang 

ditempatkan pada akun bank atau asset yang tidak 

berisiko.
24

 

4. Desy Amalia Puspitasari meneliti mengenai “Pengaruh 

Literasi Keuangan, Overconfidence, dan Risk Tolerance 

Terhadap Keputusan Investasi Produk Pasar Modal” peneliti 

                                                             
23Dewi Ayu Wulandari, Rr. Iramani, “Studi Experienced Regret, Risk 

Tolerance, Overconfidence, dan Risk Perception Pada Pengmbilan Keputusan 
Investasi Dosen Ekonomi,” Journal of Business and Banking 4, no.1 (2014): 63-64.  

24Andree Maruli Batubara, “Pengaruh Overconfidence dan Risk 

Tolerance Terhadap Pengambilan Keputusan Invesatasi,”Eprints.Perbanas.Ac.Id,  

(2016) : 8-9.  
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megemukakan hasil bahwa variabel literasi keuangan tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Variabel  

overconfidence dan risk tolerance  berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan investasi.
25

 

5. Diah Mita Sugianti, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta meneliti mengenai “Pengaruh Literasi 

Keuangan, Risk Tolerance, dan Motivasi Terhadap 

Keputusan Investasi di BPR Syariah Barokah Dana 

Sejahtera (BDS) Yogyakarta” penelitian ini menunjukan 

hasil bahwa variabel literasi keuangan dan risk tolerance 

tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini 

berarti bahwa dalam penelitian ini H1 dan H2 ditolak. 

Sedangkan variabel motivasi berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian 

ini H3 diterima.
26

 

     Berdasaarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan 

dengan yang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu variabel 

yang digunakan dan objek penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen Risk Tolerance (X1), 

Overconfidence (X2) dan Motivasi (X3). Sedangkan 

variabel dependen nya Keputusan Investasi (Y), dengan 

objek penelitian nya yaitu Mahasiswa yang Tergabung 

Dalam Investasi di Galeri Investasi Syariah UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

                                                             
25Desy Amalia Puspitasari, “Penagruh Literasi Keuangan, 

Overconfidence, dan Risk Tolerance Terhadap Keputusan Investasi Produk Pasar 
Modal” (Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2018), 28. 

26Diah Mita Sugianti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Risk Tolerance, dan 

Motivasi Terhadap Keputusan Investasi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 112. 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait 

dengan tema skripsi. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

sumber data, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan 

data, definisi variabel penelitian, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi hasil pengolahan data dan analisis data 

mengenai temuan penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN 

 Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas 

seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 

dengan maslah penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Prospek Theory 

     Prospect Theory (teori prospek) dikembangkan oleh Daniel 

Kahneman dan Amos Tversky pada awal tahun 1980-an dimana 

pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan 

ekonomi (psikoekonomi) yang merupakan suatu analisis 

perilaku seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi di 

antara dua pilih  an. Teori Prospek berfokus pada bagaimana 

keputusan nyata diambil (decriptive approach).  

     Teori prospek ini dapat dipakai untuk melihat banyak sekali 

fenomena perilaku manusia di berbagai bidang kehidupan, 

khususnya pada proses pengambilan keputusan yang kadangkala 

„tidak masuk akal‟. Teori ini dipakai untuk mengukur 

(melakukan measurement perspective) terhadap perilaku orang 

atau organisasi dalam mengambil keputusan, dan hal-hal yang 

melatar belakangi keputusannya itu. Subyek penelitian yang 

sama diberikan pilihan yang sama namun diformulasikan secara 

berbeda, dan mereka menunjukkan dua perilaku yang berbeda. 

Oleh Kahneman dan Tversky, hal ini disebut sebagai risk-

aversion dan risk-seeking behavior.
27

 

     Secara singkat dapat dikatakan teori prospek menunjukkan, 

bahwa orang akan memiliki kecenderungan irasional untuk lebih 

enggan mempertaruhkan keuntungan (gain) daripada kerugian 

(loss). Dalam kondisi rugi, seseorang akan cenderung lebih 

berani menanggung risiko dibandingkan pada saat kondisi 

berhasil. Seseorang akan merasakan seolah-olah nilai kerugian 

pada sejumlah uang tertentu dalam suatu taruhan lebih 

menyakitkan daripada nilai keuntungan dari sejumlah uang yang 

                                                             
27Katarina Kumalasari Wiharjo, “Mental Accounting Dan Variabel 

Demografi : Sebuah Fenomena Pada Penggunaan Kartu Kredit,” KINERJA 16, no.2  

2012 . 91-92. 
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sama, sehingga dalam situasi rugi orang lebih berani untuk 

menanggung risiko.
28

 

 

B. Theory Planned Behaviour  

   Theory Planned Behaviour (TPB) merupakan suatu teori yang 

memprediksi perilaku individu yang disengaja, karena perilaku 

bisa dipertimbangkan dan direncanakan. Teori ini merupakan 

hasil pengembangan Theory of Reanosned Action (TRA) oleh 

Icek Ajzen menjadi Theory Planned Behaviour (TPB) pada 

tahun 1985.  

     TPB didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk 

yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang 

mungkin baginya, secara sistematis. Individu memikirkan 

implikasi dari tindakannya sebelum memutuskan untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. 

TPB ini mempnyai beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan dan 

manfaat tersebut antara lain untuk meramaikan dan memahami 

pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan 

di bawah kendali atau kemauan individu sendiri, 

mengidentifikasi bagaimana dana kemana mengarahkan 

strategi-strategi untuk perubahan perilaku, menjelaskan pada 

tiap aspek penting beberapa perilaku manusia. 

     Menurut teori ini, penentu terpenting perilaku seseorang 

adalah intensi untuk berperilaku. Semakin kuat intensi 

seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu, diharapkan 

semakin berhasil dia melakukannya. Intensi diasumsikan 

sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. 

Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha 

untuk menampilkan suatu perilaku, semakin besar kecendrungan 

ia benar-benar melakukan perilaku tersebut.
29

 

  

      

     

                                                             
28 Ibid. 
29 Zakarija Achmat, “Theory Planned Behaviour, Masihkah Relevan?,” 

staff. umm. ac. id 10, no. 12 ( 2010): 1-4.  
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C. Risk Tolerance 

1. Pengertian Risk Tolerance 

    Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat 

kemampuan yang dapat anda terima dalam mengambil suatu 

risiko investasi.
30

 Menurut Pak dan Mahmood  risk 

tolerance merupakan kesiapan individu untuk ikut serta 

dalam perilaku investasi tertentu. Berdasarkan pengertian 

yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa toleransi risiko merupakan tingkat dimana seorang 

investor masih mau untuk menerima risiko yang mungkin 

muncul dalam suatu instrumen investasi.
31

 

     Risk tolerance penting bagi investor karena ketika tidak 

mempunyai sifat toleransi terhadap resiko investor akan 

merasa kecewa apabila return yang didapat tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Apabila terdapat investasi yang 

memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dengan resiko 

yang relatif kecil, maka sebagai investor yang rasional harus 

waspada karena hal tersebut bisa jadi mengarah pada 

penipuan.
32

 Tinggi rendah nya suatu risiko seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: usia, karier, 

keuangan keluarga, besarnya jumlah investasi dan toleransi 

terhadap risiko.
33

 

     Menurut Abdul Halim bila dikaitkan dengan preferensi 

investor terhadap risiko maka investor dibedakan menjadi 

tiga tipe yaitu:
34 

                                                             
30 Putu Santika Putra, dkk, “Pengaruh tingkat literasi keuangan, 

experienced regret, dan risk tolerance pada pemilihan jenis investasi,” Journal of 

Business and Banking 5, no. 2 (April 2016): 274. 

https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.548. 
31Famy Kurnia Putri, “Pengaruh Faktor Kepribadian Terhadap Toleransi 

Risiko Keputusan Investasi Saham” (Skripsi Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya, Surabaya, 2017), 12. 
32 Titik Retnowati, “Pengaruh Money Attitudes, Overconfidence dan Risk 

Tolerance Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Saham di Surabaya,” 
Eprints.Perbanas.Ac.Id, (2016) : 4.  

33 Ibid. 
34Abdul Halim, Analisis Investasi, Edisi Kedua (Jakarta : PT Salemba 

Emban Patria, 2005), 42.  
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1) Pertama adalah seorang investor yang suka terhadap 

risiko (risk seeker) artinya dimana investor yang apabila 

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan 

return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia 

akan cendrung lebih memilih risiko yang lebih tinggi. 

Biasanya investor jenis ini bersikap agresif dan 

spekulatif dalam mengambil keputusan investasi karena 

mereka tahu bahwa hubungan return dan risiko adalah 

positif.  

2) Kedua adalah seorang investor yang netral terhadap 

risiko (risk neutral), artinya investor yang akan meminta 

kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 

Jenis investor ini umumnya cukup fleksibel  dan 

bersikap hati-hati (prudent) dalam mengambil 

keputusan investasi.  

3) Ketiga adalah seorang investor yang tidak menyukai 

risiko atau menghindari risiko (risk averter), artinya 

investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan 

investasi yang memberikan return yang sama dengan 

risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka memilih 

investasi dengan risiko yang lebih rendah. 

2. Risk Tolerance dalam islam 

     Islam memandang risiko sebagai suatu sunatullah 

(hukum alam). Hal demikian, terdapat kaidah yang dalam 

fikih muamalah, al-kharaj bi al-ḍamān dan kaidah al-

ghunmu bi al-ghurmi yang artinya “keuntungan akan 

berbanding lurus dengan tanggung jawab terhadap 

risiko/kerugian”. Dalam bahasa populernya, kaidah ini 

kurang lebih sama dengan high risk high return. Artinya 

dalam pandangan Islam, modal yang kita tanamkan untuk 

investasi akan menghadapi beberapa kemungkinan; bisa 

untung, impas, atau rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 

Luqman ayat 34: 



21 
 

                           

                      

              

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang 

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 

rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan 

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia 

akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (QS. Luqman  [31]: 34) 

     Dalam ayat ini secara tegas Allah SWT menyatakan 

bahwa, Sesungguhnya hanya Allah semata tidak ada 

selainNya yang mengetahui kapan Kiamat tiba, dan Dia-lah 

Allah yang menurunkan hujan dari langit, tidak seorang pun 

selainNya yang mampu melakukan itu, Dia mengetahui 

kandungan Rahim kaum wanita, Dia mengetahui apa yang 

akan didapatkan oleh setiap orang di hari esok, setiap orang 

tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati, sebaliknya 

yang mengetahuinya hanyalah Allah, ilmu tentang semua itu 

hanyalah khusus bagiNya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahateliti, meliputi yang Nampak dan 

yang tidak Nampak, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-

Nya.
35

 Oleh sebab itu, dengan ajaran tersebut seluruh 

manusia diperintahkan untuk melakukan  investasi sebagai 

bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar 

kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada 

kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko). 

 

 

                                                             
35“Tafsir Quran Surat Luqman Ayat 34”, Tafsirweb, 

https://tafsirweb.com/7518-quran-surat-luqman-ayat-34.html.  

https://tafsirweb/
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3. Indikator Risk Tolerance 

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astri Kusuma 

Wardani dan Lutfi terdapat beberapa indikator risk 

tolerance, yaitu:
36

 

a. Penempatan investasi yang memiliki risiko tinggi, 

moderat, atau rendah 

b. Jenis investasi yang disukai, dan 

c. Persentase portfolio aset investasi 

 

D. Overconfidence 

1. Pengertian Overconfidence 

   Menurut Nofsinger Overconfidence adalah kepercayaan 

diri yang berlebihan dari investor dalam berinvestasi. 

Kepercayaan diri berlebihan ini karena investor yakin 

dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

mendukungnya untuk melakukan keputusan investasi 

dengan tepat.
37

 

    Sedangkan overconfidence menurut Sri Utamy Ady 

bahwa investor cenderung overconfidence terhadap 

kemampuan investasi, khususnya investor yang melakukan 

prediksi investasi terlalu sederhana, tipe overcinfidience 

didebut Prediction Overconfidence. Dan investor juga akan 

selalu melakukan penyesuaian dengan terlalu yakin dan hal 

ini disebut Certainty Overconfidence.
38

 Perilaku tersebut 

pada dasarnya berakibat buruk dalam pengambilan 

keputusan investasi. Karena tindakan tidak rasional yang 

membuat seorang investor mengestimasikan pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki terlalu berlebihan tanpa 

memikirkan risiko yang akan didapat nantinya. Seorang 

                                                             
36Astri Kusuma Wardani, Lutfi, “Pengaruh Literasi Keuangan, 

Experienced Regret, Risk Tolerance, dan Motivasi Pada Keputusan Investasi 

Keluarga dalam Perspektif Masyarakat Bali,” Journal of Business and Banking  6, 

no. 2 (2016): 203.  
37Nadia Kartika, Rr. Iramani, “Pengaruh Overconfidence, Experience, 

Emotion Terhadap Risk Perception dan Risk Attitude Pada Investor Pasar Modal di 

Surabaya,”.Journal of Business and Banking 3, no. 2 (November 2013): 178-179.  
38Sri Utami Ady, Manajemen Psikologi dalam Investasi Saham 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 150. 
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investor yang memiliki tingkat overconfidence yang tinggi 

maka lebih overestimate terhadap pengetahuan yang 

dimiliki, mereka mengestimasikan bahwa akan 

mendapatkan keuntungan lebih besar dalam melakukan 

investasi.
39

 

2. Overcofidence dalam Islam 

    Dalam Islam sendiri sebenanya memandang rasa percaya 

diri pada diri sendri adalah sesuatu yang baik, Percara Diri 

itu adalah asa yang ada dalam jiwa. Penuh keyakinan dan 

rasa mampu untuk mewujudkan sesuatu dengan segala 

kemampuan yang dimiliki dan menyajikannya dengan yang 

terbaik. Plus prosesnya baik dan mengharap hasil yang 

terbaik.
40

 Al-Qur'an sebagai rujukan pertama juga 

menegaskan tentang percaya diri dengan jelas dalam QS. 

Ali Imran ayat 139 yang mengindikasikan percaya diri 

seperti: 

                       

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 

(pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang 

yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman. (QS. Imran [3]:139) 

 

      Dari ayat di atas nampak bahwa orang yang percaya diri 

dalam al-Qur'an di sebut sebagai orang yang tidak takut dan 

sedih serta mengalami kegelisahan adalah orang orang yang 

beriman dan orang-orang yang istiqomah. Banyaknya ayat-

ayat lain yang menggambarkan tentang keistimewaan 

kedudukan manusia di muka bumi dan juga bahkan tentang 

keistimewaan umat Islam, yang menurut penulis merupakan 

                                                             
39Ellen Pradikasari, Yunyun Isbanah, “Pengaruh Financial Literacy, 

Illusion Of Control, Overconfidence, Risk Tolerance, Dan Risk Perception 

Terhadap Keputusan Investasi Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya,” Jurnal Ilmu 
Manajemen  6, no. 4 (2018): 428.  

40Aya Mamlu‟ah, “Konsep Percaya Diri Dalam Al Qur‟an Surat Ali 

Imran Ayat 139,”Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman 01, no. 01 

(2019): 32.  
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ayat-ayat yang dapat diper gunakan untuk meningkatkan 

rasa percaya diri. 
41

 

     Seseorang boleh percaya diri tetapi tidak boleh 

berlebihan. Kepercayaan diri yang berlebihan biasanya 

menyangkut tentang pandangan diri sendiri terhadap 

kemampuan yang dimiliki. Faktor kepercayaan diri 

merupakan salah satu bias psikologi yang menyangkut 

seberapa baik seseorang memahami kemampuannya dan 

pengetahuannya serta memahami keterbatasan yang 

dimilikinya.
42

 Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan 

tidaklah baik. Karena, Islam mengajarkan untuk rendah hati. 

Itulah sebabnya sebagai pribadi muslim harus selalu 

tawadu (rendah diri) dan memohon kekuatan dari Allah 

SWT dalam menjalankan tugas. 
43

 

3. Indikator Overconfidence 

     Menurut penelitian Nidyayu Anggirani terdapat beberapa 

indikator overconfidence, yaitu:
44

 

a. Keyakinan akan keuntungan yang didapat dari investasi 

yang dijalani 

b. Keyakinan akan kemampuan mengenai investasi yang 

dimiliki lebih baik dari investor lain 

c. Keyakinan akan pengetahuan mengenai investasi yang 

dimiliki lebih baik dari investor lain 

d. Keyakinan dalam pemilihan investasi 

e. Pengabaian risiko karena kemampuan yang dimiliki. 

 

 

 

                                                             
41Nur Huda, “Konsep Percaya Diri Dalam Al-Qur‟an Sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Bangsa,”Ali Muchasan 2, no. 2 (September 2016): 66.  
42

Okky Putrie Wibisono,”Pengaruh Kompetensi Dan Kepercayaan Diri 

Investor Terhadap Perilaku Perdagangan Saham,” Journal of Business and Banking  

3, No. 1 (Mei 2013):49 
43Larangan Islam Terlalu Pecaya Diri, PortalMadura.Com, 2017. 

https://portalmadura.com 
44N idyayu Anggirani, “Pengaruh Risk Tolerance, Overconfidence, Dan 

Literasi Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat 

Surabaya,”Eprints.Perbanas.Ac.Id, (2017) : 7.  
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E. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi   

     Kata motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu.
45

 Motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat 

dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat.
46

 Motif tidak dapat diamati secara 

langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 

lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit 

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

     Adapun pengertian motivasi itu sendiri menurut pendapat 

dari beberapa ahli diantaranya:
47

 

     Menurut Mc. Donald, motivasi adaalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

     Menurut Tabrani Rusyan, motivasi merupakan kekuatan 

yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan. 

     Menurut Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu 

tendensi seseorang untuk berbuat yang meningkat guna 

menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh. 

     Menurut A.W Bernard, motivasi adalah fenomena yang 

dilibatkan dalam perangsangan tindakan kearah tujuan 

tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan 

kearah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha 

memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

2. Motivasi dalam Islam 

     Motivasi dalam islam ialah dorongan psikologis yang 

membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah SWT 

                                                             
45Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), tahun anggaran 1994/1995, 666. 
46Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengkurannya ( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), 3. 
47 John W Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), 510. 
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sebagai pencipta alam semesta, dorogan untuk menyembah, 

meminta pertolongan, dan meminta segala sesuatu. Selain 

itu ayat Al-Qur‟an tentang motivasi juga termasuk dengan 

jelas dalam Q.S Ar- Ra‟ad ayat 11 tersebut: 

                              

                            

                   

  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. (QS. Ar- Ra‟ad [13]:11) 

 

     Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi yang 

paling kuat adalah motivasi yang berasal dari dalam diri 

sendiri. Motivasi sangat mempengaruhi tingkah laku 

seseorang dalam setiap tindakannya. Motivasi di dalam 

islam sangat terkait dengan masalah niat, karena niat 

merupakan sebuah pendorong seseorang dalam melakukan 

sebuah kegiatan. Karena motivasi itu disebut juga 

pendorong, maka penggerak dan pendorong itu tidak jauh 

dari naluri baik itu bersifat negatif ataupun positif dan 

motivasi itu juga mengarahkan pada suatu tujuan.
48

 

 

 

 

                                                             
48Atina Rahmi Arba‟ati, “Pengaruh Religiusitas, Motivasi dan Persepsi 

Terhadap Loyalitas Nasabah dalam Menggunakan Produk Bank Syari‟ah” (Skripsi 

IAIN Salatiga, Salatiga, 2016), 33.  
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3. Unsur-unsur Motivasi 

     Motivasi mengandung elemen atau unsur penting 

didalamnya. Menurut Sardiman ada tiga unsur yang 

berkaitan dengan motivasi yaitu :
49

 

a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi di dalam 

diri manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa  perubahan dalam diri 19 manusia yaitu 

neuriphysiological yang ada pada organisme manusia, 

dan penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik 

manusia.  

b. Motivasi ditandai dengan munculnya perasaan/feeling, 

bawaan, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi 

dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku 

manusia.  

c. Motivasi akan dirancang karena adanya tujuan. 

Motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon 

dari suatu stimulus dalam pencapaian tujuan. Motivasi 

muncul dalam diri seseorang secara otomatis, selain itu 

juga motivasi akan muncul karena adanya rangsangan 

dari luar. 

4. Fungsi Motivasi 

     Motivasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Adanya motivasi bisa menentukan tercapainya tujuan 

tersebut. Manusia membutuhkan motivasi agar semua 

pekerjaan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. 

Menurut Oemar Hamalik Fungsi Motivasi yaitu : 
50

 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 

Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan.  

b. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil.  

                                                             
49Sardiman. A.M, Interaksi dan Motivasi Mengajar Belajar (Jakarta: CV. 

Rajawali, 1990), 74. 
50Oemar Hamalik, Teori Motivasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 175. 
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Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

     Faktor yang mempengaruhi motivasi adalah faktor 

intrinsik dan ekstrinsik. Faktor dari dalam/instrinsik 

timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena 

memang telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai 

atau sejalan dengan kebutuhannya. Sedangkan faktor 

ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar 

individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat 

yang positif terhadap kegiatan pendidikan timbulkarena 

melihat manfaatnya.
51

 

     Adapun Jenis motivasi dapat dipandang dari segi 

sumber, maka dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
52

  

a. Motivasi Intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari setiap 

individu seperti kebutuhan, bakat, kemauan, minat dan 

harapan yang terdapat pada diri seseorang. Sebagai 

misal, seseorang yang gemar membaca tidak 

memerlukan orang lain yang memotivasinya tetapi ia 

sendiri butuh, berminat atau berkemauan untuk mencari 

sumber-sumber bacaan dan rajin membacanya.  

b. Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar 

diri seseorang, timbul karena adanya stimulus 

(rangsangan) dari luar lingkungannya. Sebagai contoh, 

seseorang yang berlatih atletik karena terangsang oleh 

gelar kejuaraan, hadiah, dan meningkatkan nama baik 

organisasi olah raga yang ia masuki. 

     Dengan demikian bahwa motivasi yang berasal dari diri 

sendiri (intrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar diri 

(ekstrinsik), keduaduanya sangatlah berpengaruh pada 

tindakan seseorang. Dengan adanya kedua motivasi 

tersebut, maka seseorang dapat melakukan tindakan-

                                                             
51 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengkurannya ( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), 4. 
52Sudjana S, Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar 

Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya manusia, (Bandung: Falah Production, 

2000), 161-163. 



29 
 

tindakan atau perbuatan-perbuatan dengan baik sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

6. Indikator Motivasi 

      Menurut penelitian Astri Kusuma Wardani dan Lutfi 

terdapat beberapa indikator motivasi, yaitu:
53

 

a. kinerja atau hasil yang diharapkan 

b. Tantangan atau risiko yang ada 

c. Keuntungan yang akan di dapat 

d. Keterlibatan dalam Pengambilan keputusan 

e. Tanggungjawab atas keputusan. 

 

F. Keputusan Invetsasi 

1. Pengertian Investasi 

     Kata investasi berasal dari bahasa inggris yaitu 

investment. Dalam kamus istilah istilah pasar modal dan 

keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau 

modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk 

memperoleh keuntungan.
54

 Pernyataan tersebut sama 

dengan pernyataan Tandelilin yang menyatakan bahwa, 

investasi adalah komiten atas sejumlah dana atau sumber 

daya lainnya yang dilakukan pada masa sekarang dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dimasa depan.
55

 Menurut 

Jogiyanto investasi diartikan sebagai investasi diartikan 

sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

sebagai produksi yang efektif guna untuk dimanfaatkan 

dimasa depan.
56

 

 

 

                                                             
53Astri Kusuma Wardani, Lutfi, “Pengaruh Literasi Keuangan, 

Experienced Regret, Risk Tolerance, dan Motivasi Pada Keputusan Investasi 
Keluarga dalam Perspektif Masyarakat Bali,” Journal of Business and Banking 6, 

no. 2 (2016): 204.  
54Johar Arifin, Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan, dan 

Perbankan ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), 54. 
55Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), 3.  
56Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPFE, 

2003), 67.  
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2. Investasi dalam Islam 

      Investasi dalam islam adalah melakukan usaha secara 

aktif terhadap harta atau sumber daya yang ia miliki melalui 

cara-cara yang sesuai dengan prinsip islam. Dalam islam 

kita diperbolehkan untuk berinvestasi sesuai dengan 

syari‟ah dan ketentuan Allah SWT, berarti seorang muslim 

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan dimasa yang akan 

datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan.
57

 Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-

Hasyr ayat 18 sebagai berikut : 

                           

                

  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr 

[59]:18) 

     Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu 

mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal 

hidup di dunia dan di akhirat karena dalam islam semua 

jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai 

akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.
58

 

     Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait 

investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor 

dalam berinvestasi, yaitu:
59

  

                                                             
57Elinda Karmita, Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor 

Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2015), 15. 
58Sakinah, “Investasi Dalam Islam,”Jurnal Ekonomi dan Perbankan 

Syariah 1, no. 2 (Desember 2014): 250.   
59Elif Pardiansyah,” Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: 

Pendekatan Teoritis dan Empiris,” Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 2 (2017): 350. 

http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920 
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a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari 

segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, 

mengolah dan medistribusikan), serta tidak 

mempergunakan untuk hal-hal yang haram;  

b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la taẓlimūn wa 

lā tuẓlamūn);  

c. Keadilan pendistribusian pendapatan;  

d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida („an-

tarāḍin) tanpa ada paksaan;  

e. Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar 

(ketidakjelasan), tadlīs (penipuan), ḍarar 

(kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung 

maksiat. 

    Dalam Islam sangat menganjurkan investasi tetapi tidak 

semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi, ada 

batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram 

atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk 

mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan 

masyarakat.  

     Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya 

harus atas dasar misalnya harus atas dasar suka sama suka, 

harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus 

seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang 

dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur 

spekulatif atau judi (maysīr) dam haram. Inilah beberapa 

yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang 

diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat 

bagi orang banyak sehingga mencapai falāh (sejahtera 

lahirbatin) di dunia juga di akhirat. 

     Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 

80/DSNMUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih 

investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan 
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yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan 

investasi dan bisnis, yaitu: 
60

 

a. Maisīr, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian 

dimana pihak yang memenangkan perjudian akan 

mengambil taruhannya;  

b. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik 

mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun 

mengenai penyerahannya;  

c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-

barang ribawi (al-amwāl al-ribawiyyah) dan tambahan 

yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan 

penangguhan imbalan secara mutlak. 

d. Haram, yaitu sebuah status hokum terhadap suatu 

aktivitas atau keadaan. 

e. Syubhat, yaitu tentang keadaan yang samar tentang 

kehalalan dan keharaman dari sesuatu.  

     Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas 

muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang 

dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka 

kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. 

Disamping itu dengan aturan seperti itu akan memberikan 

keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager 

investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi 

dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari 

kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas 

yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir 

dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan 

berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai 

kemuliaan hidup (falāh) yaitu bahagia dunia dan akhirat. 

 

 

 

                                                             
60Fatwa Dewan Syariah Nomor. 80/DSNMUI/III/2011 Tentang 

“Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas 

di Pasar Reguler Bursa Efek”. ojk, 2011, https:ww.ojk.go.id. 
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3. Tujuan investasi 

     Menurut Ahmad Rodoni, ada beberapa alasan mengapa 

seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain 

sebagai berikut :
61

 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa 

yang akan datang. Setiap orang pasti ingin 

meningkatkan taraf hidup atau setiap perusahaan pasti 

ingin memajukan perusahaannya di masa yang akan 

datang, oleh kerena itu mereka melakukan investasi 

dengan tujuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih 

layak dimasa yang akan datang. 

b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan 

investasi seseorang atau perusahaan dapat 

menghindarkan kekayaan agar tidak merosot nilainya 

karena inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. Kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan investasi salah satunya 

yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada seseorang 

atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.  

4. Jenis-jenis Investasi 

Menurut Bodie, dkk ada dua jenis investasi yaitu :
62

 

a. Asset Keuangan (Financial Asset) 

     Asset keuangan merupakan asset yang wujudnya 

tidak terlihat tapi memiliki nilai yang tinggi. Investasi 

ini terdapat di perbankan dan di pasar modal. 

Contohnya deposito, Surat Bank Indonesia (SBI), 

saham, obligasi, dan lain-lain. Asset keuangan tidak 

lebih dari lembaran kertas dan keuangan tidak 

berkontribusi secara langsung dalam kapasitas 

produktifitas perekonomian. Masing-masing memiliki 

risiko dan keuntungan yang berbeda-beda. Jika investasi 

yang dipilih memiliki risiko yang besar maka 

                                                             
61Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Jakarta, 2009), 47. 
62Bodie, Zvi, Alex Kane dan Alan J.Marcus, Investments, Buku 1 dan 2, 

Terjemahan Zulaini Dalimunthe dan Budi Wibowo (Jakarta : Salemba Empat, 

2010),  55. 



34 

keuntungan yang didapat akan besar, sebaliknya jika 

investasi yang dipilih memiliki risiko kecil maka 

keuntungan yang didapat juga kecil. 

b. Asset Riil (Real Asset) 

     Asset riil merupakan asset yang memiliki bentuk 

seperti emas, perak, tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. 

Keuntungan yang didapat dari investasi ini bervariasi 

karena tergantung dari bentuk investasi yang dipilih. 

Kelebihan dari hal itu adalah investor dapat memegang 

langsung produk investasi nya dan meski harganya naik 

turun tetapi dalam jangka panjang nilai investasi akan 

cenderung meningkat.  

5. Keputusan Investasi 

     Keputusan investasi merupakan tindakan untuk 

menanamkan dana yang dimiliki saat ini kedalam aktiva 

lancar maupun aktiva tetap dengan harapan memperoleh 

keuntungan dimasa yang akan datang.
63

 Menurut Sutrisno 

keputusan investasi merupakan keseluruhan proses 

perencanaan dan pengembalian keputusan berbagai bentuk 

investasi yang jangka waktu kembalinya modal lebih dari 

satu tahun.
64

 Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh 

keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu.
65

 

          Sebuah keputusan investasi dikatakan optimal jika 

pengaturan waktu investasi tersebut dapat memaksimumkan 

ekspetasi utilitas. Untuk memaksimumkan utilitas seseorang 

hanya akan melakukan investasi jika harapan manfaat dari 

penanaman modal lebih besar dibandingkan dengan jika 

uang tersebut dibelanjakan sekarang. Bagi investor, 

pencapaian tujuan investasi tergantung pada pengambilan 

keputusan yang diambil karena hal ini akan berdampak pada 

                                                             
63U.Salim, Moeljadi, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Malang : 

Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Unibraw, 2001), 110. 
64Sutrisno, Manajemen Keuangan, Teori konsep dan aplikasi, Edisi 

Pertama (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 5. 
65Yuliani,Isnurhadi, Samadi W. Bakar, “Keputusan Investasi, Pendanaan, 
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hasil yang diperoleh. Pada proses pengambilan keputusan 

terdapat dua cara yang digunakan yaitu keputusan secara 

rasional dan pengambilan keputusan dengan menggunakan 

intuisi atau irasional.
66

 

6. Dasar-dasar Keputusan Investasi 

     Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang 

diharapkan, tingkat risiko, dan hubungan antara return dan 

risiko. Berikut penjelasan masing-masing dasar keputusan 

investasi : 

a. Return 

      Return dapat dibedakan menjadi expected return 

(return harapan) dan realized return (return aktual atau 

yang terjadi). Return harapan merupakan tingkat return 

yang diantisipasi investor dimasa datang. Sedangkan 

return aktual merupakan tingkat return yang telah 

diperoleh pada masa lalu. Ketika investor 

menginvestasikan dananya, adakalanya terjadi 

perbedaan antara return yang diharapkan dengan return 

aktual.  dipertimbangkan oleh investor.
67 

b. Risiko  

     Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return 

yang setinggi-tingginya dari investasi yang 

dilakukannya. Tetapi para investor harus tetap 

mempertimbangkan tingkat risiko yang ditanggung, 

karena semakin besar risiko yang harus ditanggung, 

semakin besar pula return yang diharapkan. Risiko bisa 

diartikan sebagai kemungkinan return actual yang 

berbeda dengan return yang diharapkan.
68

 

c. Hubungan Antara Return dan Risiko 

     Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan 

merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. 

                                                             
66Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal (Yogyakarta : Ekosinia, 

2005),  21.  
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Artinya, semakin besar risiko suatu asset maka semakin 

besar return yang diharapkan atas asset tersebut.
69

 

7. Indikator Keputusan Investasi 

     Menurut penelitian A.Nur Asri Ainun terdapat beberapa 

indikator keputusan investasi, yaitu:
70

 

a. Rational , pengambilan keputusan ini ditandai dengan 

strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi 

masa depan yang jelas. 

b. Intuitive, pengambilan keputusan ini ditandai dengan 

ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi dan 

kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan 

cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan 

informasi. 

c. Dependent, pengambilan keputusan ini, menolak 

tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan 

tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, 

gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang 

mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, 

keluarga dan teman. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
71

 Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
69Nela Safelia, “Konsep Dasar Keputusan Investasi dan Portfolio,” Jurnal 

Manajemen Keuangan 1, no.3 (2012): 221. https://doi.org/10.22437/jmk.v1i3.1839. 
70A.Nur Asri,”Pengaruh Illusion Of Control, Overconfidence Dan Emosi 

Terhadap Keputusan Investasi Pada Investor Muda Di Kota Makassar” (Skripsi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 44. 
71Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

CV Alfabeta, 2015), 64. 



37 
 

1. Pengaruh Risk Tolerance terhadap keputusan investasi 

     Risk tolerance merupakan salah satu prediktor lain dalam 

menentukan keputusan investasi. Perbedaan tingkat 

toleransi risiko para investor dapat mempengaruhi 

keputusan investasi. Ada investor yang berani mengambil 

risiko dengan memberikan toleransi kerugian sangat besar 

bahkan mempertaruhkan semua kekayaan untuk 

mendapatkan hasil yang besar pula, dan ada juga yang lebih 

konservatif dengan memberikan toleransi risiko yang sangat 

kecil untuk mendapatkan hasil yang relatif kecil juga.  

     Perbedaan dalam memberikan toleransi risiko dapat 

disebabkan antara lain usia, status karir, sosial ekonomi, 

pendapatan, kekayaan dan jangka waktu prospek 

pendapatan. Oleh karena perbedaan tersebut, bisa dikatakan 

bahwa toleransi risiko mempunyai pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi ditambahkan dari 

penelitian terdahulu.
72

  

     Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ellen Pradikasari dan Yunyun Isbanah menyatakan hasil 

dalam penelitiannya bahwa risk tolerance berpengaruh 

terhadap keputusan investasi. 

H0: Risk tolerance tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi pada mahasiswa yang tergabung 

dalam Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

 H1:  Risk tolerance berpengaruh terhadap keputusan 

investasi pada mahasiswa yang tergabung dalam 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Pengaruh Overconfidence terhadap keputusan investasi 

     Overconfidence adalah perasaan percaya diri secara 

berlebihan. Overconfidence akan membuat investor menjadi 

overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh 

investor itu sendiri, dan underestimate terhadap prediksi 

                                                             
72Dewi Ayu Wulandari, Rr. Iramani, “Studi Experienced Regret, Risk 

Tolerance, Overconfidence, dan Risk Perception Pada Pengmbilan Keputusan 

Investasi Dosen Ekonomi,” Journal of Business and Banking 4, no.1 (2014): 58.  
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yang dilakukan kerana investor melebih-lebihkan 

kemampuan yang dimiliki.
73 Overconfidence juga 

mempengaruhi investor dalam berperilaku mengambil 

risiko. Orang yang overconfidence lebih memandang suatu 

risiko itu rendah dan sebaliknya, orang yang tidak 

overconfidence lebih memandang suatu risiko itu tinggi. 

     Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Desy Amalia Puspitasari menyatakan bahwa overconfidence 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

H0: Overconfidence tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi pada mahasiswa yang tergabung 

dalam Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

H2: Overconfidence berpengaruh terhadap keputusan 

investasi pada mahasiswa yang tergabung dalam 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

3. Pengaruh motivasi terhadap keputusan investasi 

     Motivasi adalah salah satu karakteristik psikologis 

manusia yang memberikan kontribusi pada tingkat 

komitmen seseorang, termasuk didalamnya faktor-faktor 

yang menyebabkan, menyaurkan, dan menopang perilaku 

manusia pada sebuah arah tertentu yang dilakukan.
74

 

Dengan adanya motivasi dalam mencapai kesejahteraan 

keuangan seseorang diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dalam menilai kebutuhan dibandingkan 

keinginan, sehingga dapat mendorong sikap untuk 

berinvestasi agar menghasilkan keuntungan dan dapat 

mengambil keputusan keuangan dengan tepat sesuai yang 

dibutuhkan saat ini atau dimasa yang akan datang. Semakin 

tinggi motivasi seseorang untuk merubah kondisi 

                                                             
73Nadia Kartika, Rr. Iramani ,”Pengaruh Overconfidence, Experience, 

Emotion Terhadap Risk Perception Dan Risk Attitude Pada Investor Pasar Modal Di 
Surabaya,”Journal of Business and Banking 3, no.2 (2013): 178-179.  
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ekonominya, maka semakin baik pula dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

     Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Astri Kusuma Wardani dan Lutfi yang menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

investasi.  

H0: Motivasi tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi pada mahasiswa yang tergabung dalam 

Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan 

Lampung.. 

H3: Motivasi berpengaruh terhadap keputusan investasi 

pada mahasiswa yang tergabung dalam Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

4. Pengaruh risk tolerance, overconfidence, dan motivasi 

terhadap keputusan investasi  

     Berdasarkan hasil penelitian Ellen Pradikasari, Yunyun 

Isbanah, Desy Amalia Puspitasari dan Astri Kusuma 

Wardani  ,Lutfi. Maka hipotesisnya sebagai berikut :  

H0: Risk tolerance, overconfidence, dan motivasi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan investasi pada 

mahasiswa yang tergabung dalam Galeri Investasi 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

H4: Risk tolerance, overconfidence, dan motivasi 

berpengaruh terhadap keputusan investasi pada 

mahasiswa yang tergabung dalam Galeri Investasi 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
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