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ABSTRACT

The purpose of this research is to examine recency effect and knowledge  
effect  in  stock  investment  decision  making  when  different  information  
(fundamental and technical information) sequentially presented. This research is  
the combination of Hogarth and Einhorn (1992) and Dilla and Steinbart (2005) 
researches.

Using a laboratory experimental study of 182 accounting bachelor degree 
students, this research use independent sample t-test and unbalance ANOVA to  
examine  the  bias  in  stock  investment  decision  making.  The  separation  of  
treatment  and  control  group  is  based  on  information  about  simple  technical  
analysis knowledge. Control group did not received information about technical  
analysis knowledge.

The  results  show  that:  (1)  there  is  a  recency  effect  when  different  
information  (in  type  and  content)  sequentially  presented.  This  finding  give  
evidence  that  investors  focus  on  information  presentation  than  information  
content itself, (2) based on technical analysis information, there is a different on  
stock  investment  decision  making  between  treatment  and  control  group. 
Conversely,  there  is  no  different  decision  based  on  fundamental  analysis  
information.
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* Dalam praktik perdagangan saham di Indonesia,  technical analysis biasa dikenal dengan nama 
analisis  teknikal.  Namun  karena  pertimbangan  penggunaan  serapan  istilah  asing  yang  tepat 
menurut PUPI, penelitian ini menggunakan istilah analisis teknis.

I. PENDAHULUAN

Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  ide  penelitian  Hogarth  dan 

Einhorn’s (1992), dan  Lipe dan Saltero (2000) yang selanjutnya dikembangkan 

oleh Dilla dan Steinbart (2005). Ide Hogarth dan Einhorn’s (1992) adalah tentang 

pengujian  efek  resensi/kekinian  (recency  effect)  dalam proses  revisi  keyakinan 

atas penyajian informasi secara berurutan, sedangkan ide Lipe dan Saltero (2000) 

yang  diperbaharui  oleh  Dilla  dan  Steinbart  (2005)  berhubungan  dengan  efek 

pembelajaran  dalam proses  penggunaan informasi  untuk  pengambilan  putusan. 

Ketiga ide tersebut berhubungan dengan bias dalam pengambilan keputusan.

Adanya efek resensi menyebabkan seseorang cenderung untuk mengambil 

keputusan  yang  bias,  karena  keputusannya  lebih  didasarkan  pada  informasi 

terakhir  yang  diterima  bukan  pada  substansi  informasi  itu  sendiri.  Sedangkan 

dalam hal  pengetahuan,  seseorang  cenderung  akan  menggunakan  pengetahuan 

yang  dia  miliki  untuk  mengambil  keputusan  dan  cenderung  untuk  tidak 

mempertimbangkan  pengetahuan  yang  sebenarnya  diperlukan.  Dengan  konteks 

yang tepat,  keputusan berdasarkan pengetahuan yang selaras dengan tujuannya 

bukan  merupakan  bias,  namun  keputusan  akan  menjadi  bias  jika  keputusan 

didasarkan pada pengetahuan yang tidak selaras dengan kondisi yang diharapkan.

Idealnya,  pertimbangan   investor   untuk  pengambilan  keputusan 

investasi  didasarkan  pada  tahapan  yang  sistematis  dan  akurat.  Namun,  adanya 

bounded  rationality  menyebabkan  pertimbangan  dalam  proses  pengambilan 

keputusan  cenderung  menggunakan  strategi  heuristik,  yaitu  penyederhanaan 

proses  pengambilan  keputusan  (Bazerman,  1994).  Penggunaan  strategi  heuristik 
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seringkali menyebabkan  terjadinya bias dalam pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan.  Bias  ini  akan  mempengaruhi  efisiensi  dan  efektivitas  pengambilan 

keputusan yang sedang dilakukan (Nasution dan Supriyadi,  2007). Beberapa  hasil 

penelitian sebelumnya berhasil menunjukkan bahwa terdapat bias efek kekinian 

dalam pengambilan  keputusan  ketika  dua  atau  lebih  informasi  yang  memiliki 

muatan  berbeda disajikan secara berurutan (Ashton dan Ashton 1988; Hogarth 

dan Einhorn’s 1992, Suartana 2006, Nasution dan Supriyadi 2007, Hartono 2004, 

dan Alvia 2009).

Penelitian  ini  didasarkan  pada  konsep  belief-adjustment  theory  yang 

dikemukakan  oleh  Hogarth  dan  Einhorn’s  (1992).  Model  ini  menunjukkan 

perilaku  reaksi  individu  terhadap  order dan  timing atas  dua  informasi  yang 

berbeda.  Teori  ini  memprediksikan  bahwa ketika  dua  informasi  yang  tersedia 

memiliki muatan konten yang berbeda (informasi yang bersifat campuran),  good 

news-bad  news (+/-),  dan  tersaji  secara  berurutan  maka  individu  cenderung 

melakukan  revisi  atas  keyakinan  awal  dari  suatu  keputusan.  Hogarth  dan 

Einhorn’s (1992) menemukan bahwa dalam kondisi tertentu individu cenderung 

membobot informasi terkini lebih penting dari informasi sebelumnya atau dengan 

kata lain terjadi efek resensi.

Aplikasi belief-adjustment theory  pernah diujikan pada berbagai  setting, 

antara  lain,  audit  (Ashton  dan  Ashton  1988, Suartana  2006,  Nasution  dan 

Supriyadi 2007), akuntansi manajemen (Dillard et al. 1991 dalam Hartono 2004), 

dan  pajak  (Pei  et  al.  1990 dalam Hartono 2004).  Dalam  setting pasar  modal, 

Cheng dan Chen (1991); Maines (1993), dalam Hartono (2004) juga melakukan 

penelitian  sejenis  ini,  namun  mereka  menggunakan  studi  empiris  bukan  studi 
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eksperimen.  Dengan  desain  eksperimen,  Alvia  (2009)  menunjukkan  bahwa 

terdapat  efek  kekinian  dalam  pengambilan  keputusan  investasi  saham  ketika 

informasi akuntansi dan informasi non akuntansi yang masing-masing bermuatan 

good news dan bad news (informasi campuran) disajikan secara berurutan. 

Hal lain yang mendasari penelitian ini adalah masih adanya miskonsepsi 

dalam  penggunaan  informasi  fundamental  dan  teknis  sebagai  referensi  dalam 

pengambilan  keputusan  investasi  jangka  pendek atau  jangka panjang.  Investor 

masih cenderung menggunakan informasi fundamental untuk kebutuhan investasi 

jangka pendek dan jangka panjang. Misinterpretasi tersebut dikarenakan investor 

tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan analisis teknikal 

dalam  pengambilan  keputusan  investasi  saham.  Berdasarkan  kondisi  tersebut 

variabel  pengetahuan  analisis  teknis  dipertimbangkan  untuk  digunakan  dalam 

pengujian efek pengetahuan untuk memitigasi bias resensi.

Analisis  teknikal  digunakan sebagai  pengetahuan baru bagi kebanyakan 

pengambil keputusan investasi karena analisis ini tidak popular dalam lingkungan 

akademik (termasuk mahasiswa dan alumni), namun sangat popular dalam praktik 

perdagangan saham. Hal ini sesuai hasil survey yang dilakukan oleh Flanegin dan 

Ruud (2005)  tentang gap  pengajaran  analisis  investasi  dan artikel  Eitman  dan 

Smith  (1974)  tentang materi  pengajaran  investasi  di  perguruan tinggi.  Mereka 

menunjukkan bahwa analisis teknikal mendominasi pengajaran investasi sampai 

dengan tahun 1930an, selanjutnya didominasi oleh analisis  fundamental  setelah 

Benjamin Graham  menerbitkan buku berjudul  Security Analysis di tahun 1934. 

Porsi  analisis  teknis  semakin  mengecil  setelah  Sauvain  menerbitkan  buku 

investasi  dengan  konteks  portofolio,  dan  artikel  Harry  Markowiz  yang 
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menjelaskan secara eksplisit hubungan kuantitatif antara risiko dan return. Fakta 

lainnya yang menunjukkan analisis ini popular di dunia praktik adalah tersedianya 

analisis ini pada setiap monitor perdagangan saham, bahkan tersedia juga berbagai 

software analisis teknis yang populer, misalnya  Yahoo Finance,  Meta Stock dan 

Meta Trader, termasuk juga rekomendasi analis berbasis analisis teknis. 

Berdasarkan  penyajian  hasil  observasi  fenomena  di  atas,  maka  peneliti 

tertarik  untuk  menguji  (1)  efek  resensi  pada  suatu  informasi  yang  bersifat 

campuran  dan  disajikan  secara  berurutan  (2)  efek  pengetahuan  analisis  teknis 

terhadap keputusan investasi..

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Belief-Adjustment Theory-Recency Effects

Belief-adjustment theory dikemukakan oleh Hogarth dan Einhorn’s (1992) 

menggunakan  pendekatan  anchoring dan  adjustment.  Teori  ini  menjelaskan 

fenomena  order  effect yang  muncul  dari  interaksi  antara  strategi  pemrosesan 

informasi dengan karakteristik tugas. Pengaruh urutan informasi menurut model 

belief-adjustment memprediksi  apakah  terjadi  recency  effect,  no-order  effect,  

anchoring-adjustment  effect,  dan  dillution  effect akan  tergantung  pada 

karakteristik  tertentu  dari  susunan  informasi.  Dalam  penelitian  ini  digunakan 

informasi  campuran (berisi  good news diikuti  bad news atau  bad news diikuti 

good news) yang disajikan secara berurutan untuk menguji efek resensi.

Bazerman  (1994)  mengemukakan  bahwa  model  belief-adjustment 

merupakan salah satu bentuk bias heuristik.  Model ini  didasarkan pada asumsi 

bahwa individu memproses informasi secara berurutan dan memiliki keterbatasan 

kapasitas memori. Individu cenderung akan mengubah keyakinan awalnya (initial  
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anchor) dan melakukan penyesuaian (adjustment) atas keputusannya berdasarkan 

informasi yang tersedia secara berurutan di pasar. Hogarth dan Einhorn’s (1992) 

menyatakan bahwa ketika individu-individu memperoleh bukti-bukti baru berupa 

informasi  yang  tersedia,  mereka  akan meninjau  kembali  keyakinannya  dengan 

menggunakan proses jangkar dan penyesuaian. Keyakinan saat ini yang disebut 

sebagai jangkar (anchor) akan disesuaikan dengan informasi/bukti yang diterima 

saat  ini  secara  berurutan.  Keyakinan  awal  yang  sudah  direvisi  akan  menjadi 

jangkar  baru  bagi  proses  pengambilan  keputusan  selanjutnya.  Demikian  pula 

menurut  Tversky  dan  Kahneman  (1974),  konsep  belief-adjustment merupakan 

salah satu bentuk bias heuristik dan merupakan pengembangan dari teori prospek 

yang dikemukakan oleh Tversky dan Kahneman (1979) dalam Bazerman (1994).

Penelitian  ini  menerapkan   model   belief-adjustment  pada   bidang 

akuntansi  keuangan  khususnya  menggunakan  setting pasar  modal   mengadopsi 

desain  penelitian  Hogarth  dan  Einhorn  (1992).  Urutan  informasi  dimanipulasi 

antar subyek. Subyek menerima dua buah informasi negatif diikuti dengan dua buah 

informasi  positif (--++) atau dua buah informasi positif diikuti dengan dua buah 

informasi negatif   (++--).  Penelitian pada topik ini menggunakan model respon 

step-by-step (SbS) dengan memanipulasi urutan penyajian informasi fundamental 

(++/--)  dan  informasi  teknis  (++/--).  Kombinasi  informasi  positif  dan  negatif 

dengan berbagai kemungkinan urutan dan jenis informasi ini dinamakan sebagai 

informasi yang bersifat campuran.

2.2. Pengujian Keberadaan Efek Resensi

Beaver  (1989)  menyatakan  bahwa  keyakinan  (beliefs)  merupakan 

komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan informasi 
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akuntansi  juga  diyakini  dapat  mengubah  keyakinan  investor  (Bruns,  1968 dan 

Beaver, 1989), perilaku pengambil keputusan akan berubah ketika informasi baru 

yang datang dapat mengubah keyakinan awal yang sudah ditetapkan (Hartono, 

2004).  

Dalam setting audit, Ashton dan Ashton (1988) menguji revisi keyakinan 

berurutan  dengan  menyederhanakan  konteks  audit  yang  dilaporkan.  Dengan 

menggunakan  211 auditor  dan  cara  penyajian  berurutan  dan  simultan,  mereka 

menunjukkan bahwa revisi keyakinan auditor tergantung atas urutan bukti yang 

diterima dan hasil ini memberikan perubahan sikap terhadap bukti yang dihadapi 

oleh  auditor.  Efek  penyesuaian  terbukti  pada  informasi  yang  tidak  konsisten 

dengan  cara  penyajian  berurutan  disebabkan  oleh  sensitivitas  auditor  terhadap 

bukti negatif sangat tinggi.

Secara  empiris,  Hartono  (2004)  menunjukkan  bahwa belief-adjustment  

menyediakan  model  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana,  mengapa,  dan 

kapan,  urutan-urutan  informasi  dapat  mengubah  keyakinan  individu  dalam 

pengambilan  keputusan.   Hasilnya,  pengujian  tersebut  mendukung  keberadaan 

recency effect,  no-order effect,  anchoring-adjustment effect,  dan  dillution effect 

dalam  setting  penyajian  pengumuman  laba  dan  deviden  sebagaimana  yang 

diprediksikan dalam  belief-adjustment,  kecuali  untuk efek resensi pada kondisi 

informasi pengumuman deviden negatif. 

Hasil eksperimen lainnya dilakukan oleh  Nasution dan Supriyadi (2007). 

Mereka  menguji  pengaruh  urutan  bukti  dengan  pertimbangan  untuk  merevisi 

keyakinan menggunakan setting audit. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor akan 

membobot informasi terkini lebih penting dari informasi sebelumnya atau dengan 
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kata  lain  terjadi  efek resensi.  Pengujian keberadaan efek resensi  menggunakan 

desain  eksperimental  dengan  setting pasar  modal  juga  dilakukan  oleh  Alvia 

(2009). Hasil  eksperimen  tersebut  mengkonfirmasi belief-adjustment  theory-

recency effect yang diajukan oleh Hogarth dan Einhorn (1992). Intinya, investor 

cenderung  membobot  informasi  terkini  lebih  penting  daripada  informasi 

sebelumnya pada jenis informasi yang bersifat campuran (kombinasi antara good 

news dan bad news).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang bisa dirumuskan adalah:

H1:  Terjadi efek resensi dalam pengambilan keputusan investasi dari penyajian 

informasi yang bersifat campuran dan disajikan secara berurutan.

2.3. Pengetahuan Analisis Teknis dan Efek Resensi

Lipe  dan  Saltero  (2000),  menemukan  bahwa  keterbatasan  pengetahuan 

akan  BSC  membuat  pengambil  keputusan  mengabaikan  unique  measures dan 

mendasarkan  evaluasi  kinerja  pada  common  measures.  Merujuk  pada  hasil 

penelitian  tersebut,  Dilla  dan  Steinbart  (2005)  melanjutkan  penelitian  untuk 

menguji  apakah  pengambil  keputusan  akan  menunjukkan  perilaku  yang  sama 

ketika variabel pelatihan dan pengalaman dalam mendesain BSC dipertimbangkan 

dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dapat 

menyebabkan perubahan perilaku yang berbeda antara individu yang menerima 

pengetahuan dengan individu yang tidak menerima pengetahuan. 

Untuk  mengembangkan  ide  Lipe  dan  Salterio  (2000),  penelitian  ini 

menggunakan  informasi  pengetahuan  analisis  teknis  sebagai  substitusi  unique 

measures.  Analisis  ini  dipilih  karena  berdasarkan  survey  Flanegin  dan  Rudd 

(2005)  dan  Eitman  dan  Smith  (1976),  analisis  ini  tidak  populer  dikalangan 
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akademisi,  termasuk  mahasiswa  dan  alumni  sekolah  bisnis.  Sehingga  asumsi 

utamanya,  para  partisipan  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  tersebut  tidak 

membobot informasi ini dalam pengambilan putusan mereka.

Analisis teknis adalah ilmu yang mempelajari reaksi pasar dengan tujuan 

untuk mendapatkan trend di masa mendatang (Pring 1988; Murphy, 1999; Luca, 

2000;  Achelis,  1995).  Analisis  ini  menggunakan  data  harga  dan  volume 

perdagangan  masa  lalu  sebagai  indikator  utama  untuk  menentukan  pergerakan 

harga  di  masa  mendatang.  Tujuan  utama  dari  penggunaan  analisis  ini  adalah 

memaksimalkan profit dan meminimasi risiko.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa strategi perdagangan ini 

menghasilkan profit dalam suatu periode (Wong, Manzur, dan Chew, 2003; Loh, 

2006;  Balsara,  Chen,  and  Zheng,  2007).  Dalam  pengujian  eksperimen  ini, 

indikator yang digunakan adalah simple moving average (30) (sebagai bagian dari 

trend following indicators) dan  informasi  overbought/oversold. Sedangkan jenis 

informasi  lainnya  adalah  informasi  berbasis  analisis  fundamental,  yang  dalam 

penelitian  ini  digunakan  sebagai  informasi  yang  akan  dianggap  familiar oleh 

partisipan,  sehingga  tidak  terjadi  perbedaan  keputusan  berbasis  analisis 

fundamental.  Informasi  ini  adalah  tingkat  suku  bunga  dan  informasi  kinerja 

keuangan badan usaha, yaitu pendapatan, laba kotor, laba usaha, dan laba bersih. 

Harapannya, 

Englich (2008)  menguji  pengaruh  perbedaan  pengetahuan  (diberi 

pengetahuan relevan/pengetahuan tidak relevan) terhadap penugasan  anchoring. 

Hasil  eksperimen menunjukkan bahwa pengetahuan (relevant knowledge) dapat 

mengurangi  besaran  (magnitude)  anchoring  effect.  Prinsipnya,  adanya 
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pengetahuan  akan  meminimasi  adanya  efek  penyajian  urutan  informasi.  Jika 

dalam  penelitian  sebelumnya  menggunakan  konsep  anchoring  effect,  maka 

penelitian ini menggunakan konsep efek resensi. 

Atas pemahaman tersebut, hipotesis kedua yang diuji adalah:

H2: Terdapat perbedaan efek resensi pada kelompok yang memiliki pengetahuan 

dan yang tidak memiliki pengetahuan analisis teknis.

III. METODA PENELITIAN

3.1. Rancangan Eksperimen

Desain eksperimen menggunakan pola faktorial penuh  2 x 2 x 2 between-

subject dengan faktor  urutan  penyajian  jenis  informasi  (informasi  fundamental 

dan  teknis),  urutan  sifat  informasi  (bad  news dan  good  news)  dan  faktor 

pengetahuan (diberi pengetahuan analisis  teknis  dan tidak diberi  pengetahuan). 

Between subject design akan membandingkan pengaruh perlakuan yang berbeda 

pada subyek yang berbeda. 

Kondisi perlakuan eksperimen  untuk masing-masing kelompok  treatment 

(diberi  pengetahuan  analisis  teknis)  dan  kontrol  (tidak  diberikan  pengetahuan 

analisis teknis) ditunjukkan pada Tabel 3.1 Secara keseluruhan, total grup dalam 

penelitian ini berjumlah 8 grup, yang terdiri dari grup 1,2,3 dan 4 pada kelompok 

treatment dan grup 1,2,3 dan 4 pada kelompok kontrol.

3.2. Subyek Eksperimen

Peneliti  menggunakan  Mahasiswa  Program  Sarjana  Jurusan  Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas  Surabaya  (treatment  group/kelompok yang 

mendapatkan pengetahuan) dan Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Akuntansi 

pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Lampung  (control group/kelompok  yang 
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tidak  mendapatkan  pengetahuan)  masing-masing  diproksikan  sebagai  investor. 

Pemilihan subyek eksperimen menggunakan metode purposive random sampling, 

dalam hal ini peserta telah lulus menempuh mata kuliah Teori Akuntansi (sebagai 

representasi  mata  kuliah  yang  diberikan  kepada  mahasiswa  S-1  akuntansi  di 

tingkat akhir). 

Tabel 3.1 Kondisi Perlakuan Eksperimen
Kondisi Eksperimen Informasi 

(1)

Informasi 

(2)

Informasi 

(3)

Informasi 

(4)

Keputusan 

Akhir
Grup-1: 

Pemberian  Informasi:  IF 

(++) diikuti IT (--)

+ + - - Beli/Tidak

Grup  -2:  

Pemberian  Informasi:  IF 

(--) diikuti IT (++)

- - + + Beli/Tidak

Grup-3  :  

Pemberian  Informasi  IT 

(++) diikuti IF (--)

+ + - - Beli/Tidak

Grup-4:

Pemberian  Informasi  IT 

(--) diikuti IF (++)

- - + + Beli/Tidak

S1 S2 S3 S4 KA

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam eksperimen ini adalah kertas, 

dan alat  tulis.  Subyek  eksperimen  akan  merespon  perlakuan  yang  diberikan 

dengan menuliskan  jawaban secara  manual  yang  dituangkan  pada  kertas  yang 

sudah disediakan. 

3.4. Prosedur Eksperimen

Model  dan  prosedur  eksperimen  ini  dimodifikasi  dari  penelitian  Alvia 

(2009). Pelaksanaan eksperimen inti dilakukan pada 182 orang yang terbagi ke 

dalam 8 grup berbeda. Pada empat grup pertama yang menjadi  treatment group 
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diberikan  pengetahuan  singkat  prinsip  dasar  analisis  teknis  selama  15  menit, 

sedangkan pada control group pelatihan singkat ini tidak diberikan.

Selanjutnya, masing-masing  subyek  dalam  grup  akan  menerima  narasi 

awal  berisikan  deskripsi  umum  tentang  Perusahaan  “PT  Bumi  Alam  Raya” 

dengan skor  awal  penilaian  terhadap  kinerja  perusahaan  (sebagai anchor awal 

(S0))  adalah  50.  Selanjutnya  setiap  subyek  dalam grup akan  menerima  empat 

informasi  tambahan  (analisis  fundamental  dilanjutkan  analisis  teknis  atau 

sebaliknya) secara berurutan (S1, S2, S3, dan S4) sesuai kelompok eksperimen 

yang telah ditentukan. 

Dalam lembar instrumen, jenis informasi yang disajikan berupa Informasi 

Fundamental  (IF)  dan  Informasi  Teknis   (IT).  IF  diproksikan  oleh  (1) 

pengumuman informasi akuntansi (pendapatan, laba kotor, laba usaha, dan laba 

bersih) dan (2) informasi tingkat suku bunga. Sedangkan IT menyajikan informasi 

(1)  Informasi  bahwa  harga  sudah  berada  di  area  oversold/overbought,  yang 

berdasarkan  konsep  analisis  teknis,  hal  itu  menunjukkan  harga  sudah  terlalu 

tinggi/rendah  dalam  jangka  pendek.  (2)  Informasi  grafik  saham  yang 

mengindikasikan sinyal beli/tidak beli dengan indikator  simple moving average 

(SMA). 

Adapun  informasi  juga disajikan berdasarkan sifatnya,  yaitu  good news 

dan bad news (++-- atau --++). Urutan informasi yang disajikan bersifat campuran 

(++--) yang memiliki empat grup sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 yaitu: IF 

(++) diikuti  IT (--); IF (--) diikuti  IT (++); dan IT (++) diikuti  IF (--);  IT (--) 

diikuti IF (++).  
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Setiap akhir sekuen, subyek diminta membuat keputusan investasi untuk 

membeli  atau tidak membeli  saham yang terdapat dalam skenario pengambilan 

keputusan investasi. Selanjutnya dilakukan pengecekan manipulasi (manipulation 

check) yang diberikan kepada subyek dalam bentuk kuesioner. Pada bagian akhir 

eksperimen, subyek diminta untuk mengisi data demografi. 

3.5. Pengujian Hipotesis

Pada hipotesis 1, pengujian yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

keputusan  pada  informasi  terakhir  (S4)  dengan  informasi  awal  (S0)  dengan 

pengujian statistis menggunakan uji t sampel independen). Pada kelompok sampel 

yang memiliki urutan informasi ++-- (--++) diharapkan akan memiliki nilai S4-S0 

(S4 dikurangi S0) yang negatif (positif). 

Pada  hipotesis  kedua,  pengujian  yang  dilakukan  adalah  membandingkan 

revisi  keyakinan  partisipan  pada  treatment  group dan  control  group.  Kelompok 

yang  memiliki  pengetahuan  seharusnya  menghasilkan  keputusan  yang  berbeda 

dibandingkan  kelompok  yang  tidak  mendapatkan  pengetahuan.  Dengan 

pertimbangan  kurangnya  dukungan  konseptual  dan  penelitian  sebelumnya  maka 

hipotesis  kedua  ini  menggunakan  pernyataan  non-directional  hypothesis untuk 

pengujiannya.  Adapun  uji  statitisis  yang  dilakukan  adalah  uji  t  dua  sampel 

independen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel  4.1  menunjukkan  statistik  demografi  responden  yang 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok treatment dan 

kontrol yang memiliki latar belakang yang relatif homogen.
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Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan IPK dan Gender

IP Kumulatif
Group Total

 Treatment Control  
>3 Jenis Kelamin Lelaki 9 18 27
  Perempuan 34 43 77
 Total 43 61 104
<3 Jenis Kelamin Lelaki 28 10 38
  Perempuan 34 6 40
 Total 62 16 78

Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  penelitian  ini  melakukan 

pengujian  ANOVA dengan  variabel  dependen  S4-S0 dan  variabel  independen 

IPK  dan  Gender  untuk  melihat  apakah  revisi  keyakinan  ini  dipengaruhi  oleh 

karakteristik  responden.  Hasil  pengujiannya  menunjukkan  bahwa  S4-S0  tidak 

dipengaruhi oleh IPK dan Gender.

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah  terjadi 

efek  resensi  dalam  pengambilan  keputusan  investasi  dari  penyajian  informasi 

yang  bersifat  campuran  dan disajikan secara  berurutan.  Pengujian  efek resensi 

menggunakan modal Hogarth dan Einhorn (1992) yaitu dengan membandingkan 

rata-rata  revisi  keyakinan  (S4-S0)  antar  group  (treatment  dan  control)  untuk 

empat  kondisi  perlakuan.  Efek  resensi  terjadi  ketika  rata-rata  revisi  keyakinan 

kelompok yang menerima urutan informasi --++ lebih besar dari  kelompok yang 

menerima  urutan  informasi  ++--,  dan  perbedaan  ini  teruji  signifikan  secara 

statistis  (menggunakan  uji-t-independent  sample  t-test).  Hasil  pengujian  untuk 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Hasil  penyajian  pada Tabel  4.2.  menunjukkan bahwa hipotesis  pertama 

(H1)  penelitian  ini  terdukung  secara  statistis  dan  signifikan  dengan  tingkat 

keyakinan  95% untuk  semua  alternatif  pengujian.  Hal  ini  berarti  terjadi  efek 
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resensi untuk setiap kelompok perlakuan pada  group treatment maupun group 

control. 

Pengujian H2 dilakukan  dengan  unbalance-ANOVA untuk menunjukkan 

bahwa revisi keyakinan dipengaruhi oleh order/urutan informasi berdasarkan jenis 

(IT/IF) dan sifatnya (++-- atau --++),  serta group treatment (diberi pengetahuan 

dan tidak diberi pengetahuan). Tampilan hasil pengujian disajikan di Tabel 4.3.

Penyajian  Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa  revisi  keyakinan  dipengaruhi 

oleh pemisahan kelompok  treatment dan  control. Dengan hasil ini,  H2 terbukti 

secara  statistis.  Sehubungan  dengan  pengujian  H2,  studi  ini  juga  melakukan 

konfirmasi hasil pengujian ANOVA dengan uji t dengan membandingkan  mean 

dari  masing-masing  grup  (1,2,3,4)  antara  kelompok  treatment dan  control. 

Hasilnya disajikan juga di Tabel 4.2 yang menunjukkan adanya perbedaan revisi 

keyakinan pada kelompok  treatment dan  control pada grup 1 dan 2 (IF – IT), 

namun  tidak  terjadi  perbedaan  secara  statistis  antara  kelompok  treatment dan 

control pada grup 3 dan 4 (IT – IF).
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Tabel 4.2. Pengujian Efek Resensi

Kelompok 

Perlakuan

Urutan Informasi Uji-t*
IF-IT

(1)
IT-IF

(2)
IF-IT/IT-IF

(3)
IT-IF/IF-IT

(4)
--++ ++-- --++ ++-- --++ ++-- --++ ++--

Tanpa 
Pengetahuan 
(Control Group)

0,8 
(n = 25)

-11,25 
(n = 16)

16,5
 (n = 20)

-1,25
 (n = 16)

0,8 
(n = 
16)

-1,25 
(n = 
25)

16,5 
(n = 
20)

-11,25 
(n = 16)

(1) -2.430 
(p=0,020) 
(2)  -4.041 
(p=0,000)
(3)   0.369 
(p=0,014)
(4)  -8.237 
(p=0,000)

Diberikan 
Pengetahuan 
(Treatment 
Group)

13
 (n = 30)

4,5 
(n = 30)

20
 (n = 30)

-2 
(n = 15)

13 
(n = 
30)

-2 
(n = 
30)

20,6 
(n = 
30)

4,5
 (n = 15)

(1)  -1.708 
(p=0,003)
(2)  -4.056 
(p=0,000)
(3)   2.660 
(p=0,011) 
(4)  -3.267 
(p=0,002)

Uji-t** 2.592
(p=0,012)

2.765
(p=0,008)

-0.116
(p=0,909)

1,008
(p=0,319)

Keterangan:
*Pengujian H1
**Pengujian H2
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Tabel  4.3.  Pengujian  Pengaruh  Group  Treatment dan  Order  Informasi 
terhadap Efek Resensi

Source
Type III Sum 
of Squares Df Mean Square F Sig.

Corrected Model 17269.388(a) 7 2467.055 8.557 .000
Intercept 4397.208 1 4397.208 15.253 .000
Group 2577.820 1 2577.820 8.942 .003
Jenis Informasi 1891.226 1 1891.226 6.560 .011
Sifat Informasi 9738.693 1 9738.693 33.780 .000
Group * Jenis Informasi 1576.990 1 1576.990 5.470 .020
Group * Sifat Informasi 4.894 1 4.894 .017 .896
Jenis * Sifat 1034.108 1 1034.108 3.587 .060
Group * Jenis * Sifat 187.820 1 187.820 .651 .421
Error 50163.167 174 288.294   
Total 76225.000 182    
Corrected Total 67432.555 181    

a  R Squared = .256 (Adjusted R Squared = .226)

4.3. Pembahasan

Hasil  pengujian  hipotesis  satu  (H1)  menunjukkan  bahwa  terjadi  efek 

resensi  dalam pengambilan  keputusan  investasi  dari  penyajian  informasi  yang 

bersifat  campuran  dan  disajikan  secara  berurutan,  atau  dengan  kata  lain  H1 

terdukung  secara  statistis.  Kondisi  ini  ditunjukkan  dengan  rata-rata  revisi 

keyakinan  (S4-S0)  kelompok  dengan  urutan  informasi  --++  lebih  besar  dan 

signifinkan secara statistis dari pada kelompok dengan urutan informasi ++--.  Hal 

ini  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pengambilan  keputusan  investor  lebih 

cenderung  memperhatikan  urutan  penyajian  informasi  dibandingkan  dengan 

substansi  informasi  itu  sendiri.  Hasil  pengujian  ini  mengkonfirmasi  penelitian 

yang dilakukan oleh Ashton dan Ashton (1988), Hartono (2004), Suartana (2006), 

Nasution dan Supriyadi (2007) dan Alvia (2009). 

Hasil  analisis  lanjutan  menggunakan  unbalance  ANOVA untuk  H2 

menunjukkan bahwa secara individu variabel  group treatment dan order/urutan 



informasi baik jenis maupun sifatnya. Hal ini bisa membuktikan bahwa terjadinya 

efek  resensi  dipengaruhi  oleh  jenis  informasi  dan  sifat  informasinya,  namun 

demikian  interaksi  dengan  variabel  sifat  informasi  (++--  atau  --++)  tidak 

mempengaruhi revisi keyakinan investor.

Hasil pengujian selanjutnya untuk hipotesis dua (H2) menunjukkan bahwa 

terdapat  perbedaan  keputusan  antara  partisipan  yang  menerima  pengetahuan 

dengan  yang  tidak  menerima  pengetahuan.  Interaksi  antara  pengetahuan 

(treatment dan  control  group)  dan  urutan  jenis  informasi  (IF-IT  dan  IT-IF) 

ternyata juga menghasilkan efek resensi yang berbeda secara statistis. Fenomena 

ini  dibuktikan  juga  dengan  uji  beda  antara  keputusan  kelompok  yang 

mendapatkan  pengetahuan  dan  tidak  (Tabel  4.2).  Pada  grup  dengan  urutan 

informasi  IF-IT,  terdapat  perbedaan  efek  resensi  antara  partisipan  yang 

berpengetahuan  analisis  teknis,  namun  hal  ini  tidak  terjadi  pada  grup  dengan 

urutan  informasi  IT-IF.  Sebagai  tambahan,  peneliti  juga  melakukan  pengujian 

tambahan  dengan ANOVA dengan menggunakan  2 tambahan  variabel  kontrol 

yaitu IPK dan gender. Hasilnya tetap menunjukkan bahwa revisi keyakinan antara 

kedua kelompok (treatment dan control group) berbeda secara statistis.

Hasil  eksperimen  ini  menunjukkan  bahwa  kelompok  dengan  urutan 

informasinya  adalah  IF-IT  (--++),  arah  perbedaan  keputusannya  terlihat  jelas 

bahwa pembobotan IT ++ pada kelompok yang memiliki pengetahuan jauh lebih 

besar dari  pada yang tidak memiliki  pengetahuan analisis  teknis. Namun, pada 

kelompok  dengan   urutan  informasi  IT--  hasil  keputusan  partisipan  pada 

kelompok  yang  mendapatkan  pengetahuan  mengambil  keputusan  tidak  ideal. 

Maksudnya adalah seharusnya partisipan menjawab dengan hasil  S4-S0 minus. 
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Artinya,  pada  kelompok  dengan  informasi  terakhir  adalah  informasi  teknikal 

berupa sinyal jual (jangka pendek akan turun), partisipan berpengetahuan analisis 

teknis  tetap  mengambil  posisi  lebih  yakin  berinvestasi  di  perusahaan  itu 

dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan. Dugaan utamanya 

adalah kelompok tersebut mengalami bias karena setelah harga turun, pengguna 

mengharapkan terjadinya  technical rebound sehingga mereka cenderung holding 

loosers too long (Shefrin dan Statman, 1985).

Pada  efek  resensi,  pengambil  putusan  cenderung  untuk  membobot 

informasi  terakhir lebih  besar.  Jika  informasi  terakhir  adalah  informasi 

fundamental,  kelompok yang  mendapat  dan tidak  mendapat  pengetahuan tidak 

berbeda karena memang tidak ada perbedaan pengetahuan untuk hal ini. Kedua 

kelompok  partisipan  dianggap  telah  memiliki  pengetahuan  tentang  informasi 

akuntansi,  sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  akan  tidak  berbeda.  Hasil 

eksperimen ini menunjukkan hal itu sesuai dengan harapan penelitian ini.

Dalam  konteks  pengetahuan  analisis  teknis,  kedua  kelompok  dianggap 

memiliki  pengetahuan yang berbeda tentang analisis  teknis.  Analisis  teknis  ini 

bukanlah materi wajib di kedua jurusan tersebut, bahkan secara akademik tidak 

begitu  populer  (Flanegin  dan  Ruud,  2005 dan  Eitman  dan Smith,  1974).  Jika 

informasi  terakhir  adalah  informasi  analisis  teknis  (IF-IT)  maka  pengambil 

keputusan cenderung akan lebih mempertimbangkan informasi  terakhir,  namun 

pengetahuan  yang  berbeda  akan  menghasilkan  pembobotan  informasi  yang 

berbeda.  Hasil  penelitian  ini  menunjang temuan  Lipe  dan Saltero  (2000)  yang 

selanjutnya  dikembangkan oleh Dilla  dan Steinbart  (2005) bahwa pengetahuan 

akan menyebabkan perbedaan keputusan. 
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V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. dengan menggunakan model Hogarth dan Einhorn’s (1992), penelitian ini 

menunjukkan  terjadi  efek  resensi  pada  pembobotan  informasi  yang 

disajikan berurutan berdasarkan jenis dan sifat informasi.

2. dengan  menggunakan  ide  Dilla  dan  Steinbart  (2005),  penelitian  ini 

menunjukkan  terjadinya  perbedaan  keputusan  berbasis  analisis  teknis 

antara  kelompok  yang  mendapat  pengetahuan  dan  tidak,  namun  tidak 

terdapat  perbedaan  keputusan  pada  kelompok  yang  tidak  mendapatkan 

pengetahuan.

Meskipun penelitian ini menunjukkan efek resensi pada setting keputusan 

investasi  saham,  dan  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  keputusan  karena 

pengetahuan tentang analisis investasi, namun penelitian ini tidak menguji aspek 

personal. Aspek personal bisa juga akan berinteraksi dengan pengetahuan dalam 

mempengaruhi  keputusan  ataupun  pembobotan  informasi.  Penggunaan  Index 

Mach atau indeks kognitif maupun Personality Plus Test yang dikembangkan oleh 

Florence  Litteur  akan  bisa  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengembangkan 

penelitian ini.  Demikian pula dengan penggunaan variabel aspek personal yang 

diinteraksikan dengan pengetahuan perlu mendapatkan perhatian bagi penelitian 

selanjutnya.
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