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Abstrak 

Telaah literatur ini bertujuan untuk mensintesakan berbagai hasil temuan riset yang mengkaji 

keunggulan investor asing dibandingkan investor domestik. Sintesa ini dilakukan dengan memadukan 

berbagai hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti ternama menyangkut perilaku investor di pasar 

modal. Ada empat artikel utama yang dibenturkan atau dikontemplasikan dengan beberapa bias 

perilaku dalam berhavioral finance seperti self-attribution bias, illusion of control bias, conservative 

bias, dan endowment bias. Disamping itu dikaitkan dengan fenomena keberadaan investor asing yang 

sangat dominan di pasar modal. Bagaimanapun, penyebab keunggulan investor asing dan investor 

domestik di pasar modal belumlah seragam temuannya antara peneliti karena ada yang bilang karena 

keagresifan investor sehingga dia tidak sabar, ada yang bilang karena keunggulan informasi, ada 

yang bilang karena poor timing serta sebaran investor yang belum merata dan juga kuatnya dimensi 

psikologis investasi antar investor. Oleh karena itu, masih terbuka peluang bagi peneliti berikutnya 

untuk menelaah lebih lanjut inkonsistenan hasil tersebut guna menambah khazanah pengetahuan 

dibidang keuangan keperilakuan. 

 

PENDAHULUAN 

Sintesa hasil penelitian dan teori keuangan perilaku ini menyangkut perbedaan temuan kenapa 

investor asing dan domestik kinerjanya berbeda dikaitkan berbagai jenis bias perilaku yang menonjol. 

Kajian ini mengacu pada empat artikel jurnal yang berkenaan dengan bias tersebut yang terdiri dari 

satu jurnal utama dan tiga jurnal pendukung. Setiap sintesa bias perilaku dalam keuangan ini akan 

dibenturkan dengan teori yang ada berkaitan dengan teori keuangan perilaku dan hasil riset dari 

penulis terkenal sehingga setiap pembahasan akan dikaitkan langsung dengan bias perilaku investor. 

mailto:asakirjh@yahoo.com
mailto:ubud@ub.ac.id
mailto:djumahir@ub.ac.id
mailto:adajazuli90@gmail.com


Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

305 
 

Penelitian mengenai perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi yang berbasis 

perilaku dan emosi (perspektif irasional) mulai mendapat perhatian sejak tahun 1979, di mana 

Kahneman dan Tversky melalui teori Prospeknya (The Prospect Theory) berhasil menunjukkan 

hubungan empiris antara teori psikologi dengan teori ekonomi. Secara eksplisit, mereka mengritisi 

penggunaan Expected Utility Theory sebagai arus utama dalam menjelaskan proses pengambilan 

keputusan. Penelitian Kahneman dan Tversky (1979) selanjutnya menjadi pemicu penelitian-penelitian 

yang lebih luas di bidang keuangan yang berbasis pada perspektif irasional pada era perkembangan 

berikutnya. Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa perspektif irasional dikembangkan untuk 

memberi penjelasan dan pemahaman yang lebih baik atas bias psikologis yang tejadi di pasar modal, 

yang tidak dapat dijelaskan oleh perspektif rasional. Hal ini terjadi karena selain menggunakan 

“rasio”, investor juga sering menggunakan “emosi” dalam mengambil keputusan investasi. Keduanya 

saling melengkapi dalam membentuk reaksi jangka pendek maupun perilaku jangka panjang manusia, 

di mana  pada saat-saat tertentu rasio yang akan lebih mendominasi investor dalam mengambil 

keputusan investasi, sebaliknya pada kondisi lain kemungkinan emosi yang akan lebih mendominasi 

(Wendy, 2012 dan Asri, 2013). Sejalan dengan ini, Schinckus (2011) menyatakan bahwa berhavioral 

finance (keuangan keperilakuan) merupakan sebuah pendekantan baru yang mempelajari realitas 

keuangan dengan memasukkan dimensi psikologi investasi. 

Artikel jurnal utama yang menjadi rujukan dalam sintesa teori keuangan perilaku ini disadur 

dari Agarwal dkk (2009) dengan judul “Why do foreign investors underperform domestic investors in 

trading activity? Evidence from Indonesia. Sedangkan tiga jurnal pendukung terdiri dari (1) Dvorak 

dkk (2005) dengan judul “Do domestic investors have an information advantage? Evidence from 

Indonesia; (2) Choe dkk (2005) dengan judul “Do domestic investors have an edge? The trading 

experience of foreign investor in Korea; (3) Kalev dkk (2008) dengan judul “Foreign versus local 

investors: Who knows more? Who make more? 

 

KINERJA INVESTOR ASING DAN DOMESTIK 

Dalam artikel pertama ini, Agarwal dkk (2009) meneliti tentang kenapa investor asing 

kinerjanya berada dibawah investor domestik dalam aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara mendalam mengapa kinerja investor asing 

berada dibawah kinerja investor lokal. Latar belakang utama penelitian ini muncul dikarenakan masih 

beragamnya hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa investor asing berada dibawah 

investor domestik dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Dvorak (2005) dan Choe (2005). 

Dimana penelitian terdahulu ini telah menemukan bahwa investor lokal lebih unggul dari investor 

asing dikarenakan investor lokal memiliki keunggulan infomasi dibandingkan investor asing, ini 
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menurut Dvorak. Sedangkan menurut Choe dkk, mengatakan bahwa investor domestik lebih unggul 

dalam aktivitas perdagangan saham di Bursa Efke Korea adalah karena penentuan waktu yang jelek 

(poor timing) dalam perdagangan investor asing, selain itu dalam hasil temuan Agarwal (2009) ini 

karena sifat keagresifan investor asing telah membuat mereka lebih cepat dalam membeli saham 

padahal sebenarnya bisa dapat lebih murah lagi seandainya dia tidak terlalu agresif waktu beli dan 

juga waktu jual.  Oleh karena itulah maka si Agarwal ini melakukan penelitian lagi di pasar modal 

Indonesia untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat investor domestik itu lebih unggul 

daripada investor asing, karena selama ini pada umumnya berkembang bahwa investor asing lebih 

unggul dari investor domestik baik karena kecanggihan teknologi maupun pengalaman, tapi justru dari 

termuan terdahulu sebaliknya bahwa investor domestik yang lebih unggul, sehingga inilah yang 

membuat Agarwal ini mungkin penasaran untuk melakukan penelitan ini. 

 

Self-Attribution Bias 

 Ditinjau dari aspek teori keuangan perilaku (behavioral finance), khususnya berkenaan 

dengan aspek jenis bias investor dari buku Behavioral Finance yang ditulis Pompian (2006), terutama 

untuk jenis bias perilaku, maka hasil penelitian Agarwal ini lebih menyangkut dengan self-attribution 

bias, yaitu bias ini menjadikan investor asing lebih agresif dalam melakukan trading. Perilaku investor 

asing yang sifatnya agresif mengarahkan mereka untuk terlalu cepat beli padahal harga masih bisa 

turun, dan juga terlalu cepat jual padahal harga masih bisa naik lagi, sehigga return yang mereka 

peroleh juga lebih kecil ketimbang investor domestik. Makanya kalau kata si Pompian bahwa bias ini 

berakibat pada investor asing yang membuat mereka terlalu pecaya diri dalam perilaku perdagangan 

saham, sehingga bias ini bisa membahayakan manajemen kekayaan investor asing itu sendiri karena 

mareka terlalu agresif, tentunya ini berefek pada kinerja mereka yang jelek, sehigga investor domestik 

yang unggul karena mereka tidak terlalu agresif dibandingkan investor asing itu. Meskipun secara 

definisi dikatakan bahwa selfl attribustion ini intinya berkenaan dengan kecendrungan individu 

(investor) yang menganggap bahwa kesuksesan mareka karena memang kelihaian/kemahiran mereka 

dalam berinvestasi, sedangkan bila dia gagal maka dicari “kambing hitam” atau sebab lain. Namun 

yang fakta dari segi aspek perilaku bahwa investor yang rentan/mengalami bias ini maka sifatnya 

menjadi agressif, inilah yang terjadi pada investor asing menurut si Agarwal. Ditambahkan lagi oleh si 

Pompian bahwa ingatlah pepatah lama yang berlaku dikalangan investor Wall Street, yaitu: “Jangan 

binggungkan otak anda dengan pasar yang sedang lagi naik daun” yang bermakna bahwa kita sebagai 

investor jangan terlalu percaya diri (over confindent) dengan kondisi pasar yang sedang naik telalu 

tinggi, karena pasar modal itu sangat berfluktuasi. Oleh karena itu terlalu agresif seperti investor asing 

dari hasil penelitian Agarwal ini juga kurang baik, karena dengan perilaku tersebut investor asing 

berada dibawah kinerja investor domestik di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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 Secara teknis self attribution ini menyangkut dengan fenomena kognitif dimana orang 

mengalamatkan kegagalan pada faktor-faktor situasi dan kesuksesan mereka dikatakan memang 

merupakan faktor yang telah ditentukan atau disposisional. Self-attribution bias ini dapat dibagi dua 

lagi yaitu, pertama, self irrational bias, yang menunjukkan kecendrungan orang untuk mengklaim 

tingkat ketidakrasionalan dari kepercayaan bagi kesuksesan mereka. Kedua, self-protection bias, 

menunjukkan efek yang wajar-penyangkalan yang wajar dari tanggung jawab kegagalan. Namun satu 

hal yang perlu diperhatikan bahwa karena bias kognitif ini berkaitan dengan penjelasan emosional, 

maka sulit untuk memastikan bahwa bentuk bias yang mana yang bekerja dalan situasi tertentu. 

 

Illusion of Control Bias 

Perilaku investor asing ini yang terlalu agresif juga bekenaan dengan illusion of control bias 

seperti kata Pompian. Illusion of control bias menggambarkan kecendrungan dari sifat manusia untuk 

mempercayai bahwa mereka dapat mengontrol sesuatu atau mempengaruhi sesuatu perilaku, padahal 

itu sebenarnya dalam fakta tidak bisa dikontrol. Bias ini dapat dilihat dalam permainan di Casino Las 

Vegas misalnya, yang lebih bersifat perjuadian. Oleh karena itu, efek dari bias ini juga menyebabkan 

investor asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) terlalu agresif, sehingga kurang memperhatikan aspek 

kehati-hatian dalam trading saham, atau kurang sabar istilahnya, yaitu dibandingkan investor domestik 

yang lebih sabar. Namun demikian bukan berarti investor itu tidak boleh agresif, tetapi perlu juga 

memandang bahwa pasar modal itu perlu timing strategi, yang bermakana bahwa ada sangat kita harus 

segera keluar pasar (jual) dan ada saat yang tepat kita harus masuk pasar cepat-cepat (beli).  

Secara singkat hasil temuan penelitan si Agarwal dapat dijelaskan berikut ini. Penelitian 

Agarwal ini mengetengahkan kinerja investor asing dan lokal yang ditulis dalam Journal of Financial 

Markets yang ditulisnya tahun 2009 bersama timnya.  Dalam penelitian ini, Agarwal bersama timnya 

meneliti lebih banyak emiten, yaitu 110 emiten dengan periode data yang lebih panjang dari mulai Mei 

1995 sampai dengan Mei 2003. Mengamini hasil studi Dvorak (2005), Agarwal menyatakan bahwa 

dibandingkan investor domestik, investor asing membayar 9% lebih tinggi ketika membeli dan 

menerima 14 persen lebih rendah saat menjual. 

 

Conservative Bias  

Bedanya temuan Dvorak di atas dengan Argawal adalah bahwa penelitian Agarwal ini tidak 

sepakat tentang keunggulan informasi menjadi penyebab perbedaan. Menurut mereka, investor asing 

lebih agresif daripada investor domestik. Investor asing tersebut ingin lebih cepat menyelesaikan 

transaksi, sehingga harus membeli di harga lebih tinggi dan menjual di harga lebih rendah. Perbedaan 

biaya inilah yang membuat kinerja jangka pendek mereka lebih buruk dari investor domestik. Jika 

diberikan metafora ibarat pelari, tergambar bahwa investor domestik lebih jago di nomor sprint (100 
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meter), sedangkan investor asing unggul di nomor marathon (5 – 10 km). Temuan ini mirip dengan 

conservative bias. Conservatism bias merupakan jenis bias kognitif, yang merupakan sebuah proses 

mental dimana orang-orang meletakkan pandangan-pandangan mereka sebelumnya atau perkiraan-

perkiraan biaya yang mengakui informasi baru. Diperkirakan bahwa seorang investor menerima 

berbagai berita jelek mengenai laba perusahaan dan berita ini secara negatif berlawanan dengan 

estimasi laba yang lain yang dikeluarkan bulan sebelumnya. Koservatif bias bisa menyebabkan 

investor kurang bereaksi terhadap informasi baru, mempertahankan tayangan yang berasal dari 

estimasi sebelumnya lebih baik daripada bertindak terhadap infomasi yang diperbaharui. Penting 

untuk dicatat bahwa bias konservatif bisa memunculkan konflik dengan bisa keterwakilan 

(representativeness bias), sebagaimana diterangkan dalam bab 5, dalam bias keterwakilan, orang-

orang bereaksi berlebihan terhadap informasi baru. Orang-orang secara nyata dapat menunjukkan 

kedua bias tersebut: Jika data kelihatanya cocok, atau kelihatannya terwakili, model yang didasari, 

kemudian orang-orang bisa kelebihan dengan data tersebut dalam menyesuaikan dengan bias 

keterwakilan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dvorak (2005), namun menurut dia keunggulan 

investor domestik daripada asing karena investor domestik memiliki keugggulan informasi 

dibandingkan investor asing, yang disebabkan investor domestik di Bursa Efek Indonesia itu tidak 

memiliki kendala bahasa dan budaya melakukan investasi saham. Hasil singkat penelitan Dvorak 

(2005) berkenaan dengan keuggulan informasi. Dalam pasar modal yang sedang tumbuh terutama di 

negara yang sedang berkembang, behavior finance menjadi kajian yang menarik karena sering ada 

anggapan bahwa investor asing lebih piawai dalam berinvestasi karena memiliki kelebihan dalam 

pengalaman dan ketrampilan investasi mereka. Mereka dianggap memiliki keunggulan informasi 

(information advantage), sehingga lebih unggul dalam menilai prospek suatu negara maupun 

fundamental perusahaan.  Sebaliknya, investor domestik sering dianggap kurang percaya diri sehingga 

sering mengekor strategi investor asing. Akibatnya, investor asing mendapat keuntungan karena bisa 

masuk dan keluar dari bursa lebih dulu. Namun ada argumentasi yang berlawanan  bahwa investor 

domestik justru lebih unggul karena memiliki informasi lokal yang tidak diketahui investor asing. 

Selain itu, mereka tidak memiliki kedala bahasa dan budaya. Dalam hal mencerna informasi maka 

investor asing ini dikatakan mengalami bias koservatif, dalam bias konservatif ini investor bereraksi 

terhadap informasi baru, mereka sering melakukannya terlalu lambat. Misal, ketika harga saham 

diperkirakan akan jatuh, maka kita terlambat menjualnya kembali karena konservatif investor tadi bisa 

membuat terlalu lambat untuk menjualnya. 

 Sebagian akademisi telah mencoba membuktikan pendapat mana yang lebih bisa diterima. 

Dari berbagai hasil penelitian yang ada salah satunya dapat dilihat dalam artikel Journal of Finance 
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yang ditulis oleh Tomas Dvorak (2005). Hasil penelitian ini mencatat setiap transaksi pada 30 saham 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang paling likuid selama Januari 1998 sampai dengan Desember 2001.  

 Ada tiga temuan penting dari penelitian Dvorak ini yang menggunakan data 7,4 juta transaksi. 

Pertama, tanpa membedakan perusahaan pialang yang dipakai, investor domestik di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) ternyata lebih superior. Selama periode riset, mereka mencetak keuntungan Rp 4 

trilliun lebih banyak daripada investor asing. Artinya, investor domestik memiliki keunggulan 

informasi atas investor asing. Kedua, ada perbedaan kinerja antara investor yang menggunakan 

pialang lokal dan pialang asing. Dari 200 perusahaan pialang yang diteliti Dvorak dimana 179 milik 

lokal dan sisanya milik asing. Perusahaan pialang, selain menjalankan order dari investor, juga 

menyediakan nasehat investasi kepada kliennya. Pada umumnya, investor asing di BEI menggunakan 

pialang asing, sedangkan investor domestik mengggunakan pialang lokal. 

 Dvorak juga menemukan bahwa dibandingkan klien pialang lokal, klien pialang asing 

menikmati keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi, namum mencetak keuntungan jangka 

menengah (intramonth) maupun keuntungan jangka pendek (intraday) yang lebih rendah. Artinya, 

klien pialang lokal memiliki keuntungan infomasi jangka pendek (shortlived information advantage), 

namum klien pialang asing lebih pandai dalam memilih saham berfundamental bagus (longterm 

winners). Selanjuntya, ketiga, investor domestik yang menggunakan pialang global memiliki kinerja 

terbaik di antara semua investor. Ini mengidentifikasikan bahwa kombinasi antara keunggulan 

informasi lokal dan keahlian yang dimiliki pialang global mampu menciptakan kinerja superior di 

BEI. 

Hasil penelitian Dvorak (2005) secara lebih detail menjelaskan bahwa  diperoleh bukti yang 

paling kuat bahwa investor domestik memiliki sebuah keunggulan informasi dibandingkan investor 

asing di bursa efek Indonesia. Faktanya adalah investor asing secara sistematis berdagang pada harga 

harian yang lebih jelek dibandingkan investor domestik. Terbukti juga bahwa investor domestik 

terdorong untuk membeli sebelum return positif (harga naik) dari informasi yang mereka dapatkan 

yaitu dari informasi yang terungkap nanti. Akhirnya, pembelilan investor domestik lebih mengandung 

informasi daripada investor asing. 

 

Ambiguity of Aversion Bias 

Arah perubahan dalam asimetris informasi sepanjang waktu memunculkan abiguitas. Inilah 

yang dikatakan si Pompian sebgai ambiguity of aversion bias, yaitu berusahan untuk membeli saham 

yang lebih mereka kenal ketimbang belum dikenalnya. Harga harian dimana investor asing berdagang 

telah memburuk secara subtansial dalam tahun baru-baru ini. Sebaliknya, kemampuan superior 

investor domestik untuk memprediksi return dimasa yang akan datang telah menghilang dalam sub 
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periode terbaru. Pembelian investor domestik lebih mengandung informasi dari pada investor asing 

adalah stabil dari waktu ke waktu. 

Orang tidak suka berjudi ketika distribusi probabililtas nampak tidak menentu. Pada 

umumnya, orang ragu-ragu dalam situasi kebingungan atau kemenduan, kecendrungan ini dikenal 

dengan ambiguity aversion bias. Penghindaran ambiguitas muncul dalam berbagai macam konteks 

yang luas. Misal, seorang peneliti bisa meminta suatu subjek untuk mengestimasi probabilitas bahwa 

kepastian tim akan memenangkan permainan bola kaki universitas mendatang. Subjek bisa 

mengestimasikan 50 persen kemungkinan sukses. 

Dibandingkan dengan Korea, asimetris informasi di pasar modal Indonesia tidaklah separah di 

Korea, istilahnya home bias. Secara khusus, tidak ditemukan bahwa investor domestik membeli 5 hari 

sebelum return negatif, atau tidak ditemukan bahwa penjualan investor asing lebih mengandung 

informasi dibandingkan penjualan investor domestik. Investor asing di Indonesia melakukan 

perdagangan pada saat harga lebih jelek dibandingkan investor asing di Korea.  

Seperti hasil penelitian Choe dkk (2005), ditemukan bahwa investor asing melakukan 

perdagangan pada harga yang lebih jelek ketika mereka menjual  dibandingkan ketika mereka 

membeli. Temuan ini sama untuk kedua negara yang mendukung bahwa hal ini merefleksikan 

fenomena umum lebih baik daripada fitur khusus dari sebuah pasar modal atau lainnya. 

 Sementara itu, dibandingkan dengan penelitian Sheasholes (2000) terhadap data di Taiwan, 

ditemukan bahwa investor asing membeli 22 hari sebelum berita baik adalah positif tetapi secara 

statistik lemah. Sebaliknya, temuan si Sheaholes ini menyatakab bahwa pembelian investor asing 22 

hari sebelum berita jelek adalah positif dan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, investor 

domestik memiliki keunggulan informasi. Baik Choe maupun Sheasholes metode dari penelitian 

sebelumnya itu telah memberikan kesimpulan yang sama ketika datanya terapkan di Indonesia. Hal ini 

mendukung bahwa asimetris informasi di Taiwan memang mungkin menjadi berbeda dibandingkan di 

Korea dan Indonesia. 

Dengan pertimbangan timing strategi itulah maka ada benarnya apa yang telah ditemukan oleh 

si Choe dkk (2005) dalam penelitian di Korea bahwa investor di Korea itu, investor domestik lebih 

unggul juga karena alasan bahwa si investor asing dalam melakukan investasi bersifat poor timing, 

artinnya keluar masuk pasar kurang tepat dibandingkan investor domestik Korea sendiri, sehingga 

investor asing di Korea juga berada dibawah investor domestik. Penelitian Choe ini bertujuan untuk 

menginvestigasi apakah investor domestik memiliki sisi yang lebih atas investor asing dalam 

perdagangan saham domestik. Latar belakang dia melakukan penelitian ini adalah karena tidak 

konsistenan hasil/pandangan dari penelitian terdahulu yang mana ada pandangan bahwa investor 

domestik memiliki keunggulan dalm berdagang saham di negara mereka sendiri atas investor asing 

karena mareka memiliki superioritas informasi dan faktor lain seperti regulatori lebih toleran terhadap 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

311 
 

investor domestik, bahkan terjadi bias melawan investor asing. Hal ini dipadang bahwa investor 

domestik memiliki sisi lebih atas investor asing, atau istilahnya memiliki home bias. 

Dilihat dari teori keuangan perilaku, home bias ini berkaitan dengan ambiguity aversion bias. 

Bias perilaku ini merupakan kebingungan seseorang dalam situasi ambiguitas, atau suatu situasi 

dimana jika seseorang investor lebih kompenten tentang saham domestik dibandingkan saham asing 

maka dia akan membeli saham domestik yang lebih banyak, karena pengetahuan mereka tentang 

saham domestik lebih unggul daripada saham asing. Inilah yang disebut dengan efek kompetensi 

dalam perdagangan saham, begitu sebaliknya jika seseorang merasa tidak mahir/tidak berpengatahuan 

tentang sesuatu investasi aset tersebut maka dia akan mengurangi pembelian terhadap aset tersebut. 

Oleh karena itu, dalam bias ambiguity aversion ini di istilah “tidak kenal maka tidak sayang”. 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Korea dengan mengambil seluruh data perdagangan saham 

mulai periode 2 Desemeber 1996 sampai dengan 30 November 1999.  

Hasil temuan Choe dkk ini menyatakan bahwa manager investasi asing membayar lebih 

daripada manager (uang) investasi domestik ketika mereka membeli saham dan telah menerima 

kurang ketika mereka menjual saham selama perdagangan menegah dan besar. Untuk rata-rata sampel 

rata-rata tertimbang perdagangan menengah diperoleh kelemahan pada manager investasi asing 

sebesar 21 persen untuk pembelian, dan sebesar 6 persen untuk penjualan. Terdapat juga beberapa 

bukti bahwa investor domestik individu memiliki suatu sisi yang melebihi investor asing, yang 

dikarenakan oleh sebab harga bergerak sangat berlawanan dengan investor asing daripada dengan 

investor domestik sebelum perdagangan. Hal ini secara lebih detail disebabkan tiga faktor, yaitu: 

pertama, investor asing lebih tidak sabar, atau berdagan ketika likuiditas lebih rendah, sehingga 

mereka membayar lebih untuk provider likuiditas. Kedua, investor asing lebih tahu, sehingga 

pengaruh perdangangan mereka memiliki pangaruh permanennya lebih besar. Ketiga, investor asing 

melakukan perdagangan setelah harga siap bergerak berlawanan dengan mereka. 

Artikel jurnal pendukung ketiga yang disintesakan adalah yang ditulis oleh Kalev dkk (2008) 

dengan judul “Foreign versus local investors: Who knows more? Who makes more? Pada dasarnya, 

tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kharakteristik asimetris informasi diantara investor asing 

dan investor lokal di Bursa Efek Helsinki (HEX) selama periode 1994 -2004. Disini Kalev dkk 

membedakan kharakteristik asimetris informasi dengan menyekat saham single listed (tedaftar hanya 

di satu bursa) dan terdaftar di lintas bursa (cross listed) serta umumnya dikenal dengan baik sebagai 

saham internasional/global. Ada 35 sampel dari saham tebarik di Finlandia yang dijadikan sampel 

penelitian ini. Jurnal ketiga ini lebih banyak berkenaan dengan bias ambiguity atau home bias, 

terutama menyangkut dengan pendapat dalam literatur review jurnal ini yang mengatakan bahwa ada 

dua penjelasan literatur yang berbeda dari penelitian ini awalnya dimulai. Pertama, investor lokal lebih 

suka dan mengklaim bahwa mereka memiliki lebih sedikit rintangan dibandingkan investor asing 
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dalam mengakses data perusahaan lokal tentang informasi spesifik perusahaan tersebut (Hau, 2001; 

Dvorak, 2005; Brennan dan Cao,1997; Parwada et al.,2007 dalam Kalev, 2008). Penjelasan satu lagi 

sebaliknya bahwa mendukung argumen dimana mengatakan bahwa investor asing adalah investor 

yang lebih canggih dengan keahlian yang superior yang bisa membantu  untuk melakukan analisis 

kondisi pasar dan membuat keputusan lebih tepat  

Hasil studi Kalev dkk (2008) ini menemukan  bahwa penelitian tersebut mendukung secara 

empiris hipotesis asimetris informasi diantara investor lokal dan investor asing. Ditemukan bahwa 

saham yang terdaftar hanya pada satu bursa (single listed) adalah eksklusif untuk investor lokal dan 

tingkat kepemilikan mereka adalah dominan. Namun pada saham yang terdaftar di lintas bursa (cross 

listed), kepemilikan investor asing bisa diperbandingkan terhadap partner/mitra lokal mereka. Saham 

yang terkenal secara internasional (seperti Nokia) adalah pengecualian karena dimiliki oleh investor 

asing hampir rata-ratanya 90 persen dikeseluruhan periode sampel. Pola yang sama juga ditunjukkan 

dalam statistik perdagangan. Dengan demikian, investor asing melakukan investasi dan berdagang 

lebih banyak pada saham-saham yang lebih transparan informasi sebagaimana dibuktikan oleh 

literatur terdahulu seperti Dahluqust dan Robertson (2001); Kang dan Stulz (1997) dalam Kalev 

(2008). 

Sedangkan dalam hal keunggulan perdagangan, analisis harga perdagangan harian 

menunjukkan bahwa investor lokal masih memiliki keunggulan di pasar modal mereka sendiri dalam 

jangka pendek. Temuan ini berkaitan dengan ambiguitas bias dimana bisa menyebabkan investor 

untuk lebih menyukai perusahaan yang secara geografis dekat dengan mereka dan mengabaikan 

investasi yang kelihatanya berlokasi jauh dari mereka. Disamping itu ada endowment bias ini 

merupakan tipe bias emosional. Orang yang memerankan endowment bias menilai sebuah aset lebih 

ketika mereka memegang hak properti terhadapnya daripada ketika mereka tidak memegangnya. 

Endowment bias adalah tidak konsisten dengan standar teori ekonomi dimana aset yang seseorang 

inginkan untuk membayar pada sebuah objek harus selalu sama dengan keinginan orang tersebut 

untuk menerima penyerahan  dari objek tersebut. Ketika penerimaan diperhitungkan dalam bentuk 

kompensasi. Ahli psikologis telah menemukan bahwa minimum harga penjualan yang orang tentukan 

cenderung melebihi maksimum harga pembelian  yang mereka inginkan untuk bayar pada barang yang 

sama. Endowment bias bisa berpengaruh kepada sikap terhadap item-item yang dimiliki sendiri atas 

periode waktu yang lama atau dapat dimunculkan segera sebagai item yang diperoleh. 

Endowment bias (bias anugerah) digambarkan sebagai sebuah proses mental, dimana berasal 

dari yang ditempatkan terhadap nilai dari sebuah objek. Nilai itu tergantung pada apakah sebuah 

kepemilikan objek dimunculkan dengan kerugiannya atau apakah satu yang tidak dimiliki objek 

tersebut dan telah memiliki hasil potensialnya. Jika satu kerugian dari sebuah objek yaitu salah satu 

dari yang diangugerahi, kemudian besarnya kerugian tersebut adalah diterima menjadi lebih besar dari 
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pada besarnya hasil yang diperoleh jika objek tersebut baru ditambahkan pada endowment satunya. 

Menurut Richard Thaler (dalam Phompian, 2006), endowment bias terjadi jika biaya diluar kantong 

dipandang sebagai kerugian dan biaya kesempatan dipandang sebagai hasil yang melayang, petani 

akan menjadi lebih berat menerimanya. Selanjutnya, tingkat tertentu dari tingkat kajadian tersebut 

diperkenalkan dalam proses pilihan konsumen karena barang –barang yang dimasukkan dalam 

anugerah individu akan menjadi lebih bernilai tinggi daripada yang tidak dimasukkan dalam anugerah, 

dengan asumsi cateris paribus.  

Aplikasi praktis dari endowment bias dapat dilihat dalam empat opsi investasi, yaitu saham 

berisiko moderat, saham lebih berisiko, sekuritas berjaminan negara, dan sekuritas pemerintah 

daerah/kota. Kelompok investor yang lain adalah menetapkan daftar yang sama dari opsi tersebut. 

Mereka membayangkan bahwa mereka telah siap mewarisi satu item khusus pada daftar tersebut. Jika 

tertarik, para investor akan mengatakan mereka akan memberikan hipotesis turunan mendukung opsi 

yang berbeda dan akan melakukannya tanpa pinalti. Kebanyakan praktisi manajemen kekayaan telah 

menemukan klien yang enggan untuk menjual sekuritas yang ditinggalkan generasi sebelumnya. 

Dalam jangka panjang juga, keunggulan lokal membantu investor lokal dalam bekinerja lebih 

baik dari investor asing dalam kebanyakan saham, kecuali saham Nokia, karena saham internasional 

ini yang telah terdaftar dalam lintas bursa dan kepemilikannya rata-tata sekitar 90% kepemilikan 

asing. Sebaliknya, dalam bias ambiguity, terbukti bahwa bagi investor asing hanya dapat 

menggunakan kemahiran investasi superior mereka  pada keunggulan mereka di jangka panjang 

selama saham tersebut dikenal sebagai saham internasinal seperti Nokia itu. Hasil ini adalah 

mencolok, walaupun hanya satu saham yang digunakan sebagai sampel, dan hal itu menjadi 

pertimbagan utama dalam membedakan karakteristik saham dibandingkan sisa saham lainnya dari 35 

sampel di Bursa Efek Helsinki, Findlandia. 

Sebaran Investor  

Sebagai tambahan, khususnya investor asing keberadaannya sangat dominan di pasar modal 

Indonesia. Pertumbuhan pasar modal Indonesia masih didominasi oleh para investor asing. Hal ini 

terlihat dari dana investor asing yang masuk ke pasar modal mencapai Rp 54 triliun. Jumlah dana 

tersebut menjadi tantangan bagi investor domestik. Dari segi kepemilikan, dari total saham yang 

diperdagangkan di bursa investor asing masih memiliki sekitar 64 persen. Disamping itu, Sebaran 

investor yang tidak merata menjadi salah satu tantangan pasar modal Indonesia ke depan. Sejauh ini, 

kebanyakan pemain di pasar modal berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. "Investor masih terpusat di 

DKI Jakarta. Ini tantangan kita semua bagaimana meningkatkan jumlah investor domestik dengan 

pendekatan di luar Jawa. jumlah investor domestik belum optimal. Saat ini jumlah investor di pasar 

modal Indonesia jauh masih sangat kecil, yakni sekitar 0,2 persen dari jumlah 230 juta orang 

http://bisnis.liputan6.com/read/2106328/bei-berharap-investasi-pasar-modal-sebagai-gaya-hidup
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penduduk Indonesia (BEI, 2014). Dengan masih timpangnya investasi asing  dan domestik serta 

jumlah investor domestik dibanding asing, mengakibatkan pasar modal Indonesia sangat sensitif 

terhadap pergerakan investor asing. Oleh karena itu, peran investor dalam negeri diperlukan agar pasar 

modal Indonsia dapat stabil, dan peran fund manager untuk memiliki program agar dapat 

meningkatkan jumlah investor. Dengan demikian, agar partisipasi masyarkat dalam pasar keuangan 

meningkat khususnya di pasar modal maka sosialisasi pasar modal di kampus dan masyarkat perlu 

ditingkatkan lagi. 

 

KESIMPULAN 

 Temuan yang menyatakan bahwa investor asing lebih unnggul dibandingkan investor 

domestik disaat melakukan transaksi perdagangan saham di pasar modal memiliki hasil yang berbeda-

beda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Berdasarkan empat hasil riset yang sintesakan disini, 

masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda kenapa investor asing dapat 

dikalahkan oleh investor domestik. Investor asing kalah dibandingkan investor domestik karena 

investor asing lebih bersifat agresif sehingga membuat mereka kurang sabar dalam membeli dan 

menjual saham. Temuan lain adalah bahwa investor domestik kinerjanya lebih bagus daripada investor 

asing karena investor domestik memiliki keunggulan informasi (information advantage) dibandingkan 

investor asing dan penentutan waktu masuk dan keluar pasar yang jelek (poor timing), serta bisa juga 

diakibatkan karena adanya asimetris informasi antara investor lokal dan investor asing yang 

disebabkan home bias, dimana investor domestik lebih sedikit rintangan dalam mengakses data 

perusahaan domestik tentang informasi spesifik perusahaan, kecuali saham global.  

Berkenaan dengan bias perilaku, perbedaan temuan diatas tentunya sangat dipengaruhi oleh 

berbagai bias perilaku yang terjadi di pasar modal seperti self-attribution bias, illusion of control bias, 

conservative bias, dan endowment bias. Sebagian besar bias perilaku tersebut berkaitan erat dengan 

sifat investor sebagai manusia dimana pengambilan keputusan investasi dipengaruhi oleh perilaku 

keuangan mereka. Keuangan keperilakuan merupakan sebuah pendekatan baru yang mempelajari 

realitas keuangan dengan memasukkan dimensi psikologis dalam investasi, disamping juga tingkat 

sebaran investor yang belum merata secara geografik, terutama masih terpusat di kota-kota besar. 
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