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BAB II 
 

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 

 
 

1.1 Keuangan Berbasis Perilaku 

  Ilmu keuangan berbasis perilaku (behavioral 

finance) merupakan kajian tentang bagaimana 

seseorang secara aktual berperilaku (positive approach). 

Sedangkan ilmu keuangan konvensional lebih 

menekankan pada bagaimana seharusnya berperilaku 

(normative approach). Disebabkan pendekatan yang 

digunakan, diketahui bahwa ilmu keuangan berbasis 

perilaku menggunakan ilmu psikolgi, tepatnya psikologi 

kognitif dalam menjelaskan perilaku yang bias, 

sehingga sinergis antara kedua disiplin ilmu yaitu ilmu 

keuangan serta psikologi kognitif dapat membuktikan 

bahwa perilaku seseorang dapat menyimpang dari 

standar normatif (Sherfin 2007 dalam Supramono et al 

2010). 

 Hal serupa juga dikemukan oleh Ricciardi dan 

Simon (2000) sebagaimana dikutip dalam Ivada (2010) 

bahwa keuangan berbasis perilaku berusaha untuk 

menjelaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai 

perilaku investor, melibatkan proses-proses emosional 

dan hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Di sisi lain, Olsen (1998) mengemukakan 
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bahwa perilaku keuangan terpusat dan berfokus pada 

aplikasi dasar dari ilmu ekonomi dan psikologi dalam 

membuat keputusan keuangan. Terkait dengan hal ini 

maka individu diharapkan mampu menentukan pilihan 

dan menetapkan keputusan keuangan yang tepat, yang 

tidak hanya melibatkan aspek risk dan return. Namun, 

juga melibatkan aspek psikologis dari individu sebagai 

pengambil keputusan dimana aspek psikologis itu 

sendiri dapat mengakibtakan penyimpangan-

penyimpangan dari perilaku individu yang irasional 

sehingga menyebabkan keputusan yang diambil 

menjadi bias. 

 

1.2 Attribution Theory 

  Attribution Theory adalah topik dalam bidang 

psikologi sosial yang berusaha untuk menjelaskan 

proses kognitif dimana individu membuat kesimpulan 

mengenai penyebab suatu kejadian. Fritz Heider 

sebagai pencetus attribution theory beragumentasi 

bahwa attribution theory merupakan teori mengenai 

karakteristik individu yang melibatkan faktor internal 

(seperti kemampuan, sikap, kepribadian dan usaha 

atau tindakan) maupun faktor eksternal (seperti tugas, 

orang lain, lingkungan dan keberuntungan atau nasib) 

dalam menjelaskan penyebab terjadinya suatu 

peristiwa atau hasil. Hal yang sama juga dikemukan 

oleh Harold Kelley dalam Luthans (2005) bahwa 
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attribution theory merupakan teori yang berhubungan 

dengan proses kognitif dimana seseorang menarik 

kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau 

masuk akal terhadap perilaku orang lain atau dirinya 

sendiri. Harold Kelley mengasumsikan bahwa manusia 

itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan 

memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa kekuatan internal 

dan eksternal yang menjadi bagian dari attribution 

theory turut menentukan perilaku individu. Ketika 

individu cenderung menghubungkan kesuksesannya 

dengan faktor internal yang dimiliki, individu 

cenderung memiliki harapan dan percaya diri yang 

lebih tinggi untuk berprestasi dan mencapai 

keberhasilan di masa yang akan datang. 

 Attribution Theory memunculkan suatu dimensi 

yang disebut Locus of control. Locus of control 

merupakan karakteristik seseorang yang berhubungan 

dengan kecenderungannya memandang suatu kejadian 

dapat mereka kendalikan atau di luar kendali mereka 

(Rotter: 1992). Locus of control yang dimaksudkan di 

sini adalah sebuah pandangan dalam bidang psikologi 

yang berhubungan dengan kepercayaan atau 

pandangan seseorang mengenai penyebab keberhasilan 

dan/atau kegagalannya dalam kehidupan, baik di 

bidang umum maupun bidang tertentu. Locus of Control 

meliputi 2 (dua) faktor yakni faktor internal Locus of 
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Control (mencakup: kemampuan, kepribadian, tindakan 

yang berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan) 

dan faktor eksternal Locus of Control (mencakup: nasib, 

keberuntungan, kekuasaan dan lingkungan). 

 Luthans (2005) juga memaparkan bahwa psikolog 

sosial mengemukakan 2 (dua) bias yang terjadi dalam 

kaitan dengan attribution theory, yakni fundamental 

attribution error dan self-attribution bias. Fundamental 

attribution error merupakan kecenderungan orang 

untuk menghubungkan perilaku orang lain dengan 

faktor personal (kemampuan, motivasi, sikap atau 

kepribadian), dan menganggap bahwa keadaan atau 

situasi yang menyebabkan orang berperilaku seperti 

demikian. Sementara, self-attribution bias merupakan 

kecenderungan orang untuk menghubungkan 

kesuksesan dengan faktor internal dan kegagalan 

dengan faktor eksternal.  

 

1.3 Self-Attribution Bias 

 Attribution Theory dapat memunculkan 2 (dua) 

bias, yang salah satunya adalah self-attribution bias. 

Self-attribution bias juga muncul dalam keuangan 

berbasis perilaku dimana faktor psikologis turut 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan 

yang mengarah pada keputusan yang bias. Miller dan 

Ross (1975) dalam Bhandari dan Daves (2006) 

menyatakan bahwa Self-attribution bias merupakan 
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kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa 

kesuksesan atau hasil yang baik sebagai kemampuan 

dan pengetahuan mereka sendiri, sementara 

menganggap kegagalan sebagai pengaruh eksternal 

yang berada di luar kendali mereka atau merupakan 

ketidakberuntungan. Self-attribution bias menyatakan 

bahwa orang menginterpretasikan kesuksesan dan 

kegagalan secara berbeda. Nguyen dan Schubler (2012) 

juga mengemukakan bahwa self-attribution bias 

menjadi problematik istimewa pada saat harga saham 

melonjak. Dimana ketika harga saham melonjak 

investor akan bertindak menurut self-attribution bias 

karena mereka menganggap bahwa keuntungan akibat 

kenaikan harga saham merupakan kesuksesan 

personal mereka.  

Self-attribution bias mengakibatkan investor 

cenderung mengakui kemampuannya ketika keputusan 

investasi yang dibuat berhasil mendatangkan 

keuntungan sehingga akan menjadi overconfident 

karena investor percaya bahwa keuntungan tersebut 

adalah karena kemampuannya padahal sebenarnya 

mungkin saja karena keberuntungan. Sementara ketika 

keputusan investasi yang dibuat ternyata menimbulkan 

kerugian, maka investor akan cenderung menyalahkan 

orang lain, menganggap kerugian yang dialami sebagai 

nasib buruk atau karena faktor-faktor eksternal yang 

berada di luar kendalinya. Hal tersebut membuat 
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investor gagal dalam menganalisis investasinya, 

mencegahnya untuk melakukan koreksi dan belajar 

dari pengalaman (http://cautiousbull.wordpress.com). 

 Hal serupa juga dikemukakan oleh Nofsinger dan 

Hirschey (2008) mengemukakan bahwa ketika investor 

mengalami kesuksesan di masa lalu atau ketika 

keputusan investasi yang dibuat ternyata berhasil dan 

mendatangkan keuntungan, maka investor akan 

cenderung beratribusi bahwa kesuksesan tersebut 

adalah kemampuan mereka sehingga tingkat 

overconfidence investor menjadi semakin kuat. 

Sebaliknya, ketika keputusan investasi yang dibuat 

gagal dan menimbulkan kerugian, investor akan 

cenderung beratribusi bahwa kegagalan tersebut 

adalah merupakan nasib buruk atau faktor eksternal 

yang tidak dapat dikendalikan sehingga cenderung 

untuk tidak melakukan evaluasi investasi.  

 Daves et el (2007) mengemukakan bahwa 

dorongan keberhasilan di masa lalu memicu 

munculnya self-attribution bias, sementara kegagalan di 

masa lalu merupakan bagian yang diabaikan. Self-

attribution bias karena dorongan keberhasilan masa 

lalu tersebut yang kemudian berdampak pada 

peningkatan overconfidence seseorang. Hsu dan Shiu 

(2007) juga menemukan bahwa model self-attribution 

bias memprediksikan bahwa dalam perusahaan IPO, 

para penawar menjadi overconfidence akan 
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keberhasilan mereka pada penawaran pertama. 

Kecenderungan self-attribution bias membuat para 

penawar yang telah berpengalaman akan menunjukan 

optimisme yang lebih besar sehubungan dengan 

prospek dari perusahaan IPO tersebut.  

 Penelitian lain terkait dengan self-attribution bias 

yang dilakukan oleh Seppala (2009). Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa self-attribution bias 

membuat investor profesional menjadi overconfidence 

karena adanya persepsi bahwa perilaku yang mereka 

lakukan merupakan perilaku yang optimal. Di sisi lain, 

Cremers dan Pareek (2011) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa self-attribution bias membuat 

investor mempertahankan reaksi yang berlebihan 

karena lebih percaya kepada informasi pribadi, 

dibandingkan pada informasi publik. 

 Lebih lanjut, Hilary dan Menzly (2006)  

berpendapat bahwa self-attribution bias kemudian 

membuat investor berprinsip bahwa ketika mencapai 

keberhasilan dalam perkiraan analisis laba yang terlalu 

banyak, maka hal itu adalah merupakan keunggulan 

dan kemampuan mereka. Tetapi jika perkiraan analisis 

laba ternyata sedikit, mereka akan menganggap hal itu 

terjadi karena kesempatan yang mereka miliki untuk 

menghasilkan laba juga sedikit. Miller dan Ross (1975) 

dalam Bhandari dan Deaves (2006) menemukan bahwa 

self-attribution bias menyebabkan individu tidak 
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mampu melakukan pembenahan yang memadai atas 

kesalahan masa lalu dan hal ini akan menimbulkan 

efek lanjutan pada pengulangan kesalahan (mistake). 

Self-attribution bias akan menjadi semakin kuat jika 

individu dihadapkan pada hal-hal yang melibatkan ego. 

 

1.4 Faktor Demografi 

  Demografi merupakan gambaran umum dari 

individu, yang dapat menunjukan kondisi individu atau 

kelompok dalam sebuah penelitian. Graham et al (2005) 

menyatakan bahwa perbedaan karakteristik demografi 

dari investor menyebabkan investor merasa lebih 

kompeten dalam memahami informasi keuangan dan 

peluang yang ada. Demografi juga merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam menghadapi keputusan yang beresiko 

(Bhandari dan Daves: 2006). Di sisi lain, Chen et al, 

(2007) mengkategorikan aspek demografi menjadi 5 

(lima) faktor berdasarkan karakteristik investor yakni : 

pengalaman, usia, investor yang efektif, kekayaan dan 

investor yang berdomisili di kota besar.  

  Singh et al (2005) mengutip pernyataan Anderson 

dan Epstein (2005) bahwa aspek demografi dapat 

dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis yaitu : pengalaman 

(experience), presentase kekayaan (percentage of 

wealth), kekayaan (wealth), usia (age) dan pendidikan 

(education). Di sisi lain, Bhandari dan Daves (2006:7) 
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menyatakan bahwa dalam penelitian keuangan 

berbasis perilaku terdapat 3 (tiga) kategori variabel 

demografi yang sering digunakan. Varibel demografi 

tersebut bersifat numerik, seperti usia, berpasangan 

seperti gender serta marital status dan kategori yang 

terakhir yaitu odered yang terdiri dari income 

(pendapatan). Faktor demografi yang digunakan untuk 

melihat self-attribution bias yaitu gender, usia, 

pengalaman dan tingkat pendidikan. 

 Barber dan Odean (2001) menyebutkan bahwa 

gender akan mempengaruhi keputusan yang diambil 

individu dalam menghadapi sebuah pilihan keputusan. 

Studi yang dilakukan Arano, Parker dan Terry (2010) 

menambahkan bahwa dalam hal resiko, gender 

membedakan alokasi investasi antara laki-laki dengan 

perempuan. Terkait dengan self-attribution bias, 

Christensen et al (1983) menemukan bahwa pria 

memiliki kecenderungan mengalami self-attribution bias 

yang lebih besar dibandingkan wanita. 

Faktor demografi lainnya yaitu usia. Hilgert et al 

(2003) mengemukakan bahwa individu dengan usia 

yang masih relatif muda cenderung mebuat keputusan 

keuangan yang bias karena memiliki pengetahuan 

keuangan yang masih rendah. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Chen et al (2007) bahwa 

pertambahan usia memiliki pengaruh dalam 

pembuatan keputusan keuangan dan seharusnya 
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terhindar dari keputusan yang bias. Dalam hal 

pengambilan keputusan, orang dengan usia yang lebih 

tua kurang mengalami self-attribution bias 

dibandingkan dengan orang yang memiliki usia lebih 

muda (Lacham: 1990). 

Faktor demografi lain yang dipakai dalam 

penelitian ini pengalaman dan pendidikan. Pengalaman 

merupakan kejadian atau peristiwa yang telah dialami, 

dijalani, dirasakan dan ditanggung oleh seseorang. 

Azwar (1995) mengemukakan bahwa melalui 

pengalaman individu akan mengetahui cara untuk 

mengatasi setiap masalah dari kejadian sebelumnya. 

Pengalaman membuat individu menjadi emosional 

dalam mengambil sebuah keputusan keuangan karena 

merasa bahwa pengalaman yang dimiliki sudah cukup 

untuk mengelola dana yang dimilikinya. Shi dan Wang 

(2010) menemukan bahwa investor yang memiliki 

pengalaman kesuksesan pada bull market mengalami 

self-attribution bias yang tinggi, yang mengarah pad 

munculnya overconfidence dan mengakibatkan 

excessive trading. 

Terkait dengan pendidikan, Bhandari dan Daves 

(2006) menggolongkan faktor pendidikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non 

formal. Pendidikan formal merupakan kegiatan 

sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai 

dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi dan 
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yang setaraf dengannya. Sementara pendidikan non 

formal merupakan setiap kegiatan terorganisasi dan 

sistematis, di luar sistem persekolahan, dilakukan 

secara mandiri atau merupakan bagian penting dari 

kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk 

melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan 

belajarnya. Tingkat pengetahuan yang sesuai akan 

membantu individu untuk mengenali serta mengatasi 

masalah, yang dapat membuat seseorang memiliki 

kemampuan untuk mengelola dampak dari suatu 

keputusan yang diambil. Seseorang dengan tingkat 

pendidikan atau pengetahuan yang lebih akan merasa 

dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang 

lain. Nguyen dan Shcubler (2012) memaparkan bahwa 

tingkat pendidikan yang tinggi mengurangi terjadinya 

self-attribution bias. 

 

1.5 Pengembangan Hipotesis 

1.5.1 Self-Attribution Bias dan Keputusan Trading 

Valuta Asing 

Daniel, Hirshleifer, Subrahmanyam (1998) 

mengemukakan teori yang didasarkan pada 

overconfidence dan self-attribution investor, dengan 

mendasarkan pada 2 (dua) premis dari sisi psikologi. 

Premis yang pertama yaitu investor mengalami self-

attribution bias yang membuat investor menjadi 

overconfidence dalam mengevaluasi sekuritas dalam 



21 
 

artian bahwa investor menjadi overconfidence terhadap 

ketepatan informasi yang mereka miliki. Hal ini 

kemudian membuat investor menjadi overreaction 

dengan informasi yang dimilikinya sendiri dan 

sebaliknya menjadi underreaction dengan informasi 

yang dimiliki oleh publik. Sedangkan premis yang 

kedua adalah investor berpendapat perubahan yang 

terjadi karena adanya kecenderungan self-attribution 

bias adalah dampak dari keputusan yang mereka 

ambil. Dengan demikian  dapat dilihat bahwa 

kecenderungan self-attribution bias kemudian memicu 

munculnya overconfidence yang turut berpengaruh 

dalam keputusan keuangan yang dibuat oleh investor.  

Hal yang sama juga ditemui dalam penelitian 

Fama (1997) tentang efisiensi pasar. Fama juga 

menemukan bahwa self-attribution bias menyebabkan 

investor menjatuhkan penilaian publik atas nilai 

saham, yang terjadi saat penilaian publik berbeda 

dengan penilaian investor secara pribadi. Di sisi lain, 

Doukas dan Petmezas (2007) menemukan bahwa 

manajer yang overconfidence bersumber dari adanya 

kecenderungan self-attribution bias, secara khusus 

terkait dengan akuisisi. Nalarnya adalah ketika 

penawaran awal berhasil, manajer cenderung 

menanggap keberhasilan itu sebagai kemampuan 

mereka dan memilih terlibat untuk penawaran-

penawaran selanjutnya.  



22 
 

Self-attribution bias dalam pasar keuangan juga 

diteliti oleh Choi dan Dong (2007) yang melakukan 

studi terhadap manajer pendanaan. Mereka 

menemukan bahwa manajer pendanaan dengan kinerja 

yang buruk (kinerja di bawah 25%) menunjukan self-

attribution bias, dimana manajer lebih mungkin 

meningkatkan bagian “aktif” dari portofolio mereka 

untuk meningkatkan volatilitas, yang juga berdampak 

pada jumlah peningkatan hasil baik positif maupun 

negatif. Maksudnya adalah ketika volatilitas meningkat 

dan bagian “aktif” dari portofolio mengalami 

peningkatan hasil positif maka manajer akan 

beranggapan bahwa hal tersebut karena tindakan dan 

kemampuan mereka sendiri. Sementara ketika 

mengalami peningkatan hasil negatif  manajer akan 

menganggap hal itu sebagai faktor eksternal. Hal ini 

kemudian meningkatkan overconfidence dan keinginan 

untuk meningkatkan proporsi portofolio mereka secara 

aktif dalam investasi. 

 Model Daniel, Hirsleifer dan Subrahmanyan 

(1998) sebagaimana dikutip dalam Abbes et al (2009) 

mengemukakan bahwa self-attribution bias 

mengakibatkan overconfidence investor menjadi 

bervariasi. Tingkat overconfidence  investor akan 

meningkat ketika menerima informasi publik yang pasti 

dan tegas, sementara tingkat kepercayaan investor 

akan menurun ketika informasi publik tidak pasti atau 
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tidak tegas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwa ketika investor membuat perkiraan yang tepat 

dari keuntungan di masa mendatang, investor akan 

menjadi overconfidence dalam perdagangan pada 

periode berikutnya. Di sisi lain, ketika mereka 

membuat perkiraan yang salah overconfidence mereka 

akan menurun. Temuan ini kemudian memberikan 

bukti empiris yang mendukung hipotesis mereka yaitu 

self-attribution bias memberikan refleks yang baik jika 

perkiraan yang dibuat oleh investor adalah benar. 

Dimana self-attribbution bias dapat meningkatkan 

overconfidence investor dan juga dapat meningkatkan 

volume perdagangan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

melalui self-attribution bias, investor menjadi 

overconfidence setelah kinerja masa lalu yang baik 

(Garveis dan Odean: 2001).  

 Self-attribution bias yang mengarah pada 

overconfidence ternyata memiliki dampak serius pada 

keputusan keuangan investor yang bergantung pada 

saran dari penasihat investasinya (Seppala: 2009). 

Nalarnya adalah investor overestimate terhadap 

kemampuannya ketika mengalami keuntungan dalam 

investasi. Sebaliknya ketika mengalami kerugian maka 

investor akan menyalahkan penasihat investasinya.  

Feng Li (2010) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa manajer yang terdaftar di perusahaan AS lebih 

cenderung untuk menggunakan orang pertama ketika 



24 
 

membahas hasil keuangan mereka yang positif atau 

baik ketika membahas hasil keuangan yang negatif 

atau buruk. Hal ini menunjukkan bahwa manajer 

perusahaan mengalami self-attribution bias. Lebih 

lanjut juga dikemukakan bahwa perusahaan dengan 

manajer yang mengalami self-attribution bias lebih 

mungkin untuk memiliki derajat leverage yang lebih 

tinggi dan juga cenderung mengalami pergerakan harga 

saham negatif saat mendekati pengumuman akuisisi. 

Selain itu, self-attribution bias mengakibatkan manajer 

perusahaan menjadi overconfidence. 

Sementara Manish (2011) menguji hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

investor dalam mengambil keputusan investasi 

dikendalikan oleh hasrat, tujuan, perilaku bias yang 

salah satunya adalah self-attribution bias dan emosi. 

Hasil penelitian tersebut diuji dengan melakukan 

penelitian pada investor India dan ditemukan bahwa 

investor India rentan terhadap perilaku bias dalam 

pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian dari 

sumber berbeda (Jana dan Meher: 2012) 

mengemukakan bahwa sebagain besar proses 

keputusan keuangan investor di India, dipengaruhi oleh 

self-attribution bias yang mengakibatkan munculnya 

overconfidence. Hal yang sama juga dikemukan oleh 

Dorn dan Huberman (2003) yang menganalisis profil 
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investor aktif yang memiliki omset lebih dari 85% per 

tahun dalam portofolio mereka. Peneliti melakukan 

penelitian pada lebih dari 1.000 investor yang aktif dari 

broker di Jerman. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

68% dari sampel investor mengalami self-attribution 

bias dengan 22% menunjukan self-attribution bias yang 

kuat. 

Berdasarkan penalaran dan dukungan hasil 

penelitian serta telaah teoritis yang ada, maka hipotesis 

pertama dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1 :   Terdapat self-attribution bias dalam pengambilan 

keputusan trading valuta asing. 

 

1.5.2 Self-Attribution Bias dan Faktor Demografi 

Downing, Chan, Downing, Kwong dan Lam 

menemukan bahwa terdapat perbedaan gender dalam 

kemampuan mengolah informasi, dimana laki-laki 

mengunguli perempuan dalam kemampuan mengolah 

informasi sehingga lebih dapat mengkaji informasi 

secara masuk akal (common sense) atau lebih 

spesifiknya yaitu lebih mampu untuk mengetahui 

alasan logis dibalik informasi yang akan digunakan 

dalam pembuatan keputusan. Tidak jauh berbeda, 

Downing (2006) menyatakan bahwa laki-laki berbeda 

secara signifikan dari perempuan pada kemampuan 

mengolah informasi. 
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  Terkait dengan faktor demografi yaitu usia, 

Hilgert, Hogarth dan Beverly (2003) menemukan bahwa 

usia relatif muda cenderung membuat keputusan 

keuangan yang bias karena cenderung memiliki 

pengetahuan keuangan yang kurang tinggi. Selain itu, 

Chen et al (2007) mengemukakan bahwa usia memiliki 

pengaruh pada ketepatan pembuatan keputusan 

keuangan. Artinya bahwa semakin bertambah usia, 

maka semakin bertambah pengalaman dalam 

pembuatan keputusan keuangan. Dalam hal ini 

pengetahuan dan pengalaman memiliki keterkaitan 

yang erat untuk memperbaharui keyakinan karena 

pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman.  

  Nofsinger dan Hirschey (2008) mengemukakan 

bahwa pengalaman kemungkinan mempengaruhi 

ketepatan keputusan keuangan, karena pengalaman 

dapat memberikan pengetahuan sehingga mampu 

memperbaiki keputusan keuangan yang bias, seperti 

gambler fallacy. Hal yang sama juga dipaparkan oleh 

Nicolosi et al (2008) bahwa pembuatan keputusan 

keuangan tanpa mengalami bias berhubungan positif 

dengan pengalaman, dimana rasionalitas dalam 

pembuatan keputusan keuangan akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya pengalaman dan 

kemampuan berpikir. 

  Penelitian lain mengenai faktor demografi yang 

dikemukakan oleh Bhandari & Daves (2006), Mittal dan 
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Vyas (2009) menyatakan bahwa orang yang memiliki 

pendidikan yang tinggi, lebih rasional dalam membuat 

keputusan keuangan karena merasa memiliki 

pengetahuan dan informasi yang lebih sehingga dapat 

mengambil keputusan yang tepat sesuai yang 

diharapkan. Faktor demografi dalam kaitan dengan 

self-attribution bias ditunjukan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Dorn dan Hubermen (2003). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa investor pria dan 

investor yang kaya cenderung mengalami self-

attribution bias, dimana mereka hanya 

bertanggungjawab atas keputusan investasi yang 

berhasil atau keputusan yang mendatangkan 

keuntungan.  

  Faktor demografi lainnya yaitu usia dan 

pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan 

Hyuk (2011) terhadap konsentrasi manajer pendanaan 

di Korea, menemukan bahwa manajer pendanaan yang 

masih muda dan belum berpengalaman memiliki 

strategi konsentrasi pendanaan yang tinggi 

dibandingkan dengan manajer yang sudah tua dan 

berpengalaman. Sehingga manajer pendanaan yang 

sudah tua dan berpengalaman cenderung mengalami 

self-attribution bias dalam menetapkan strategi 

pendanaan dan membuat keputusan pendanaan. Self-

attribution bias itu kemudian mengarahkan manajer 

pendanaan untuk menjadi ovecronfidence. 
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  Di sisi lain, Nguyen dan Schubler (2012) 

menemukan bahwa investor dengan tingkat pendidikan 

yang rendah justru mengalami self-attribution bias yang 

sangat tinggi, sebaliknya investor dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi memiliki peluang yang rendah 

untuk mengalami self-attribution bias. Lebih lanjut 

dipaparkan bahwa selain pada tingkat pendidikan, self-

attribution bias juga terjadi secara signifikan pada 

investor dengan tingkat pengalaman dan tingkat 

pendapatan yang rendah. Melalui hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat 

pengalaman dan tingkat pendidikan memiliki 

keterkaitan dengan kecenderungan mengalami self-

attribution bias.  

  Hal yang berbeda dalam kaitan dengan faktor 

demografi dan self-attribution bias dinyatakan oleh 

Manish dan Vyas (2009). Mereka meneliti mengenai 

apakah investor India rentan terhadap self-attribution 

bias dan mengidentifikasi kelompok demografi yang 

lebih rentan untuk self-attribution bias tersebut. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 

primer, sampel 428 investor dan kuisioner yang 

terstruktur. Ditemukan bahwa self-attribution bias tidak 

signifikan dalam faktor demografi seperti pendapatan 

yang berbeda, pendidikan, jenis kelamin dan usia. 

Tetapi justru signifikan dalam faktor pekerjaan yang 

berbeda.  
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  Berdasarkan pemaparan telaah teoritis di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H2: Terdapat keterkaitan antara gender dengan self-

attribution bias pengambilan keputusan trading 

valuta asing. 

H3: Terdapat keterkaitan antara usia dengan self-

attribution bias pengambilan keputusan trading 

valuta asing. 

H4: Terdapat keterkaitan antara pengalaman dengan 

self-attribution bias pengambilan keputusan trading 

valuta asing. 

H5: Terdapat keterkaitan antara tingkat pendidikan 

dengan self-attribution bias pengambilan keputusan 

trading valuta asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


