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BAB IV 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Penelitian 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui 

pengisian kuisioner oleh nasabah atau trader PT 

Fasting Futures Semarang. Pengumpulan data 

dilakukan pada tanggal 19 November 2012 sampai 

dengan tanggal 3 Januari 2013. Jumlah kuisioner yang 

disebarkan sebanyak 300 kuisioner, dengan kuisioner 

yang dikembalikan berjumlah 150 kuisioner dan 150 

kuisioner tidak dikembalikan. Keseluruhan kuisioner 

yang dikembalikan memenuhi persyaratan untuk dapat 

digunakan sebagai data dan dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistic Package for the Social 

Science (SPSS).  

 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh 

melalui penyebaran kuisioner kepada nasabah atau 

trader PT Fasting Futures Semarang diperoleh 

karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, modal awal, tingkat 

keuntungan dan kerugian, pola, strategi dan alasan 

pemilihan strategi yang digunakan dalam trading valuta 

asing serta informasi yang dibutuhkan dalam 
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pengambilan keputusan trading. Pengenalan responden 

sangat perlu dilakukan untuk mengetahui dan juga 

memahami perilaku responden dalam kaitannya 

dengan self-attribution bias dalam pengambilan 

keputusan trading valuta asing.  
 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Kategori Jumlah 
Responden 

Prosentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 85 56,7% 

Perempuan 65 43,3% 

Kategori 
trading 

Mini 71 47,3% 

Reguler 79 52,7% 

Usia 

20-29 Tahun 45 30% 

30-39 Tahun 45 30% 

40-49 Tahun 25 16,7% 

50-59 Tahun 29 19,3% 

60 Tahun ke atas 6 4% 

Pendidikan 
Terakhir 

SMU 24 16% 

S1 118 78,7% 

S2 7 4,7% 

Lainnya (D3) 1 0,7% 

Pekerjaan 

Pegawai Swasta 70 46,7% 

Wiraswasta 70 46,7% 

Mahasiswa 7 4,7% 

Lainnya 3 2% 

Trading 
pertama kali 

Tahun 1999-2003 14 9,3% 

Tahun 2004-2008 44 29,3% 

Tahun 2009-2012 92 61,3% 

Modal Awal <10.000.000 5 3,3% 
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(Rp) 10.000.000 - 50.000.000 66 40% 

60.000.000 - 100.000.000 67 44,7% 

>100.000.000 12 8% 

Tingkat 

Keuntungan 

 0% sampai 25% 38 25,33% 

26% sampai 50% 63 42% 

51% sampai 75% 31 20,67% 

76% sampai 100% 18 12% 

Tingkat 

Kerugian 

 0% sampai 25% 22 14,67% 

26% sampai 50% 20 13,33% 

51% sampai 75% 38 25,33% 

76% sampai 100% 70 46,67% 

Pola trading 

Harian 129 86% 

Mingguan 13 8,7% 

Bulanan 8 5,3% 

Strategi 
trading 

Stop Loss (SL) 43 28,7% 

Cut Loss (CL) 100 66,7% 

Hedging 7 4,7% 

Alasan 
Pemilihan 
Strategi  

Meminimalisasi Kerugian 43 28,7% 

Sederhana, mudah & 
praktis 

100 66,7% 

Aman 7 4,7% 

Informasi 
yang 

dibutuhkan 

Analisis Teknikal & 
Fundamental 

150 100% 

 Sumber : Lampiran 4 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

Tabel 4.1 memaparkan karakteristik responden, 

dimana dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh 

laki-laki yakni sebanyak 85 orang (56,7%), namun tidak 

jauh berbeda dengan responden sebanyak 65 orang 

(43,3%). Responden yang berada pada kategori reguler 

pun tidak jauh berbeda dengan responden yang berada 
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pada kategori mini, dimana kategori reguler berjumlah 

79 orang (52,7%) dan  kategori mini yang 71 orang 

(47,3%).  Data usia menunjukan bahwa responden yang 

berusia 20-29 tahun memiliki jumlah yang sama 

dengan responden yang berusia 39-39 tahun yaitu 

sebanyak 45 orang. Ini berarti bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian  besar tergolong dalam usia 

produktif dan memiliki banyak kesempatan untuk 

berinvestasi dalam hal ini investasi valuta asing.  

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa 

sebagian besar responden melakukan trading  dengan 

modal awal pada range Rp 60.000.000,- sampai dengan 

Rp. 100.000.000,- yaitu sebanyak 67 orang (44,7%). 

Pada range tersebut tingkat keuntungan maksimal 

yang diperoleh adalah 100% dan minimal 2,5%, 

sementara tingkat kerugian maksimal adalah 100% dan 

minimal adalah 1%. Terlihat juga bahwa sebagian besar 

responden berada pada tingkat kerugian 76 sampai 

100%, yakni sebanyak 70 orang (46.67%), sementara 

tingkat keuntungan lebih banyak berada pada tingkat 

26 sampai 50% yaitu sebanyak 63 responden (42%). 

Terkait dengan pendidikan terakhir, maka dari 

hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden mempunyai pendidikan terakhir strata satu 

(S1) yaitu sebanyak 118 orang (78,7%) dan sebagaian 

besar memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dan 

wiraswasta yakni masing-masing sebanyak 70 orang 
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(46,7%). Hasil penelitian juga menunjukan bahwa lebih 

banyak responden yang melakukan trading lebih pada 

range tahun 2009-2012 yakni sebanyak 92 orang 

(61,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sebagaian besar responden memiliki pengalaman 

maksimal 3 tahun dalam melakukan trading valuta 

asing. 

Dominasi responden melakukan pola trading 

harian (rutin) yakni sebanyak 129 responden (86%), 

sementara strategi trading yang paling banyak 

digunakan yaitu cut loss yakni sebanyak 100 responden 

(66,7%), sedangkan Stop Loss sebanyak 43 responden 

(28,7%) dan Hedging sebanyak 7 responden (4,7%). Cut 

Loss merupakan strategi trading dimana menutup 

posisi secara manual untuk menghindari kerugian yang 

lebih besar, sementara stop loss merupakan strategi 

trading dimana trader menetapkan batasan kerugian 

sehingga ketika kerugian menyentuh batas kerugian 

yang ditetapkan maka posisi akan tertutup secara 

otomatis sehingga dapat meminimalisasi resiko kerugia 

yang lebih besar. Berbeda dengan cut loss dan stop loss, 

hedging merupakan strategi trading dimana trader 

mengunci posisi baik pada saat profit maupun loss 

dengan tujuan mempertahankan profit dan 

menghindari loss yang lebih besar. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian 

besar responden memilih menggunakan strategi cut 
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loss dengan alasan sederhana, mudah dan praktis serta 

dapat berkembang karena tidak terbatas pada tingkat 

resiko tertentu. Tabel 4.1 juga menunjukan bahwa 

secara keseluruhan (100%) informasi yang dibutuhkan 

oleh responden dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing adalah informasi mengenai analisis 

teknikal dan fundamental. Analisis teknikal dilakukan 

dengan membaca grafik dan indikator mengenai 

pergerakan harga yang terjadi di pasar, sedangkan 

analisis fundamental terkait dengan berita-berita 

ekonomi yang mempengaruhi trading.  

Berdasarkan data responden, diketahui bahwa 

indikator yang sering digunakan dalam membuat 

keputusan trading valuta asing adalah indikator untuk 

menentukan trend yaitu moving average dan indikator 

untuk mengukur kejenuhan pasar pasar yaitu 

Stochastic Oscilator. Moving agerave digunakan untuk 

melihat rata-rata pergerakan harga dari waktu ke 

waktu sehingga dapat membantu meramalkan harga di 

masa mendatang. Sementara indikator pengukur 

kejenuhan pasar menggambarkan kondisi dimana 

pasar mengalami kejenuhan beli dan kejenuhan jual, 

sehingga trader akan melakukan open buy ketika 

terjadi kejenuhan jual dan open sell ketika terjadi 

kejenuhan beli. 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabiltas 

Mengingat instrumen penelitian disusun sendiri 

oleh peneliti, maka sebelum melakukan penelitian 

lapangan telah dilakukan terlebih dahulu uji validitas 

dan reliabilitas terhadap 30 sampel. Hasilnya 

instrumen penelitian valid dan reliabel seperti yang 

dipaparkan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 Setelah 

dilakukan penelitian lapangan, ternyata sampel yang 

didapat lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 150 

sampel. Dengan demikian peneliti ingin menguji 

kembali validitas dan reliabilitas instrumen untuk 

melihat apakah instrumen masih tetap valid dan 

reliabel pada jumlah sampel yang lebih besar. Hasil 

pengujian validitas dan reliablitas instrumen penelitian 

disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2  

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Indikator Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Ket 

Self-Attribution 

Bias 

Internal1 0.637 0.160 Valid 

Internal2 0.597 0.160  Valid 

Internal3 0.561 0.160  Valid 

Internal4 0.480 0.160  Valid 

Eksternal1 0.416 0.160  Valid 

Eksternal2 0.391 0.160  Valid 

Eksternal3 0.293 0.160  Valid 

Eksternal4 0.190 0.160  Valid 

Sumber : Lampiran 5 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
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 Hasil pengujian validitas pada tabel 4.2 

menunjukan bahwa semua instrumen self-attribution 

bias yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

jumlah sampel 150 terdeteksi valid dikarenakan nilai r 

hitungnya lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Indikator Alpha hitung Alpha Cronbach Ket 

Self-attribution 

Bias 

0.749 0.600 Reliabel  

Sumber : Lampiran 5 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

  

 Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai alpha Cronbach 

lebih dari 0.6 yakni sebesar 0.749. Hal ini menunjukan 

bahwa keseluruhan pertanyaan pada kuisioner yang 

dibagikan kepada 150 sampel dalam penelitian ini 

adalah reliabel dan memenuhi persyaratan untuk 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

4.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas deskripsi jawaban 

responden secara keseluruhan dari konsep self-

attribution bias berdasarkan mean atau rata-rata, 

standar deviasi, minimum dan maksimum. Statistik 

deskriptif dari setiap jawaban juga akan dibahas 
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dengan menitikberatkan pada rata-rata, dimana rata-

rata tersebut akan dikategorikan mulai dari sangat 

tidak setuju sampai dengan sangat setuju untuk 

mengintrepretasikan jawaban responden dari setiap 

pertanyaan.  

Self-attribution bias merupakan kecenderungan 

seseorang untuk menganggap kesuksesan atau 

keberhasilan sebagai kemampuannya sendiri (faktor 

internal) sementara menganggap kegagalan sebagai 

faktor eksternal yang berada di luar kendalinya atau 

faktor ketidakberuntungan. Self-attribution bias 

responden diukur dengan mengajukan 8 pertanyaan 

yang terdiri dari 4 pertanyaan yang mengarah pada 

faktor internal dan 4 pertanyaan yang mengarah pada 

faktor eksternal kepada 150 nasabah PT Fasting 

Futures Semarang. Tabel 4.4 merupakan data statistik 

deskriptif tentang pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengukur faktor internal self-attribution bias 

responden. 

 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Penelitian 

 Faktor Internal Self-Attribution Bias (n= 150) 

Indikator Faktor Internal Self-

Attribution Bias 
Min Max Rata-

Rata 
Standar 
Deviasi 

Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena kemampuan sendiri 

3 5 3.81 .610 
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Sumber : Lampiran 6 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
Keterangan : Interval kategori jawaban : 1.00 - 3.00 (Tidak mengalami 
bias); 3,01 – 5.00 (Mengalami bias) 

 
Tabel 4.4 menunjukan bahwa rata-rata faktor 

internal self-attribution bias secara keseluruhan adalah 

sebesar 3.68, dengan standar deviasi sebesar 0.630. 

Hal ini berarti bahwa responden mengalami self-

attribution bias internal yang tinggi dalam pengambilan 

keputusan trading valuta asing. Standar deviasi sebesar 

0.630 menunjukan nilai dispersi rata-rata yang relatif 

kecil untuk faktor internal self-attribution bias.  

Terdapat dua indikator yang menunjukan bahwa 

responden memiliki self-attribution bias yang bersifat 

internal. Indikator yang pertama dengan rata-rata 

sebesar 3.81 menggambarkan responden menyetujui 

bahwa keuntungan yang mereka terima dalam trading 

valuta asing adalah karena kemampuannya sendiri. 

Sementara itu, indikator kedua menunjukkan rata-rata 

sebesar 3.75 dimana responden menganggap 

keuntungan dalam trading valuta asing yang lebih 

disebabkan karena pengetahuan yang mereka miliki. 

Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena pengetahuan yang 
dimiliki 

2 5 3.75 .637 

Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena sudah 
berpengalaman 

2 5 3.53 .631 

Feeling lebih banyak membantu 
dalam keuntungan trading valas 

2 5 3.62 .642 

Rata-Rata Faktor Internal Self-
Attribution Bias 

2.25 5 3.68 0.630 
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Dengan demikian, dapat terlihat bahwa responden lebih 

cenderung menghubungkan keuntungan yang diterima 

dengan faktor internal yang dimilikinya. 

 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Penelitian  

Faktor Eksternal Self-Attribution Bias (n= 150) 

Indikator Faktor Eksternal Self-

Attribution Bias 
Min Max Rata-

Rata 
Standar 
Deviasi 

Kerugian dalam trading valas disebabkan 
karena perkembangan ekonomi makro 

2 5 3.84 .614 

Kerugian dalam trading valas disebabkan 

oleh minimnya informasi 
2 5 3.66 .577 

Kerugian dalam trading valas disebabkan 

karena anjuran/saran teman 
2 5 3.53 .616 

Kerugian dalam trading valas disebabkan 

oleh kesalahan broker 
2 5 3.71 .617 

Rata-Rata Faktor Eksternal Self-

Attribution Bias 
2 5 3.69 0.606 

Sumber : Lampiran 6 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Keterangan : Interval kategori jawaban : 1.00 - 3.00 (Tidak 
mengalami bias);  3,01 – 5.00 (Mengalami bias) 

 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa rata-rata faktor 

eksternal self-attribution bias secara keseluruhan 

adalah sebesar 3.69 dan standar deviasi sebesar 0.606. 

Hasil pengujian tersebut memperlihatkan bahwa 

responden mengalami self-attribution bias eksternal 

yang tinggi dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing. Standar deviasi sebesar 0.606 
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menunjukan nilai dispersi rata-rata yang relatif kecil 

untuk faktor eksternal self-attribution bias.  

Self-attribution bias yang bersifat eksternal 

ditunjukkan oleh dua indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini. Indikator pertama dengan rata-rata 

sebesar 3.84 menggambarkan responden menganggap 

bahwa kerugian yang mereka peroleh dalam trading 

valuta asing adalah karena perkembangan ekonomi 

makro yang berada di luar kendalinya. Dalam artian 

bahwa ketika mengalami kerugian maka hal itu 

disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang tidak 

dapat diprediksi seperti inflasi, pertumbuhan 

ekonomi,dll. Indikator lainnya adalah indikator 

keempat dengan rata-rata sebesar 3.71 menunjukan 

bahwa kerugian yang dialami oleh responden 

disebabkan oleh kesalahan broker, dalam hal ini 

kesalahan memberi masukan. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa responden lebih menghubungkan 

kerugian dengan faktor eksternal yang berada di luar 

kendalinya atau faktor ketidakberuntungan. 
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Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Penelitian 

Faktor Internal dan Faktor Eksternal Self-

Attribution Bias (n=150) 

Self-attribution Bias Min Max Rata-
Rata 

Standar 
Deviasi 

Faktor Internal Self-Attribution 
Bias 

2 5 3.68 0.630 

Faktor Eksternal Self-

Attribution Bias 
2 5 3.69 0.606 

Rata-Rata Self-Attribution Bias 2 5 3.69 0.618 
Sumber : Lampiran 6 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

Keterangan : Interval kategori jawaban : 1.00 - 3.00 (Tidak 
mengalami bias); 3,01 – 5.00 (Mengalami bias) 

 

 Tabel 4.6 menunjukan rata-rata faktor internal 

dan faktor eksternal self-attribution bias sebesar 3.69 

dengan standar deviasi 0.618. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan berdasarkan faktor internal 

dan eksternal, maka responden mengalami self-

attribution bias yang tinggi dalam pengambilan 

keputusan trading valuta asing. Self-attribution bias 

kemudian akan berdampak pada munculnya sikap 

overconfidence terhadap kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki dalam pengambilan keptusan trading, 

sebaliknya enggan untuk melakukan pembenahan atau 

evaluasi ketika mengalami kerugian. Sikap 

overconfidence yang dimiliki justru akan 
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mengakibatkan terjadinya kerugian dalam melakukan 

trading valuta asing. 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1Self-Attribution Bias dalam Pengambilan 

Keputusan Trading Valuta Asing. 

 Pengujian hipotesis pertama ditujukan untuk 

melihat ada atau tidaknya self-attriution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing. Hipotesis 

pertama diuji dengan menggunakan One Sample Test 

dan One-Sample Kolmogrov Smirnov dengan hasil 

perhitungan seperti yang disajikan dalam tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 4.7 

One-Sample Test dan One Sampe Kolmogrov-

Smirnov Z Self-Attribution Bias 

Panel 

One-Sample Test 
(Test Value = 3) 

One Sample Kolmogrov-
Smirnov Z 

T Sig. (2-

tailed) 

Kolmogrov

-Smirnov Z 
Asymp Sig. 

(2-tailed) 
Panel A : Faktor Internal 
Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena kemampuan sendiri 

16.203 .000 3.973 .000 

Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena pengetahuan yang 
dimiliki 

14.366 .000 3.936 .000 

Keuntungan dalam trading valas 
adalah karena sudah berpengalaman 

10.217 .000 3.730 .000 
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Sumber : Lampiran 7 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

One-Sample test pada tabel 4.7 menunjukkan 

nilai total t-hitung secara statistik untuk panel A yaitu 

sebesar 4.385 yang lebih besar dari test value sebesar 

3. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

faktor internal self-attribution bias dalam melakukan 

trading valuta asing. Lebih lanjut, berdasarkan uji one 

sample kolmogorov-smirnov atau uji non-parametrik 

dapat dilihat bahwa hasil Asymp.sig. (2-tailed) panel A 

dari 150 responden adalah sebesar .000 atau  < 0.05. 

Ini berarti responden memiliki self-attribution bias yang 

bersifat internal dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing. 

Feeling lebih banyak membantu 
dalam keuntungan trading valas 
 
Total Panel A 

11.835 

 

4.385 

.000 

 

.000 

3.958 

 

1.299 

.000 

 

.000 
Panel B : Faktor Eksternal 

Kerugian dalam trading valas 
disebabkan karena perkembangan 
ekonomi makro 

16.757 .000 4.117 .000 

Kerugian dalam trading valas 
disebabkan oleh minimnya informasi 

14.002 .000 4.679 .000 

Kerugian dalam trading valas 
disebabkan karena anjuran/saran 
teman 

10.579 .000 4.016 .000 

Kerugian dalam trading valas 
disebabkan oleh kesalahan broker 
 
Total Panel B 

14.166 

 

4.625 

.000 

 

.000 

5.050 

 

2.233 

.000 

 

.000 

Total 4.505 .000 1.766 .000 
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Self-attribution bias yang bersifat eksternal 

selanjutnya dapat dilihat pada panel B. Nilai total t-

hitung pada panel B adalah sebesar 4.425 yang juga 

lebih besar dari test value. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa terdapat perbedaan self-attribution 

bias yang bersifat eksternal dalam melakukan trading 

valuta asing. Hal ini juga didukung dengan hasil 

Asymp.sig. (2-tailed) uji one sample kolmogorov-smirnov 

sebesar .000 atau  < 0.05 yang mengindikasikan bahwa 

responden mengalami self-attribution bias yang bersifat 

eksternal dalam pengambilan keputusan trading valuta 

asing.  

Data panel secara keseluruhan menunjukan nilai 

t-hitung yang lebih besar dari nilai test value yaitu 

sebesar 4.505. Berarti bahwa secara keseluruhan 

berdasarakan faktor internal dan faktor eksternal self-

attribution bias, terdapat perbedaan mengalami self-

attribution bias. berdasarkan hasil uji one sample 

kolmogorov-smirnov dapat diliihat bahwa hasil 

Asymp.sig. (2-tailed) self-attribution bias dari 150 

responden adalah sebesar .000 atau  < 0.05. Hal ini 

berarti bahwa dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing, responden memiliki kecenderungan 

mengalami self-attribution bias baik yang bersifat 

internal maupun yang bersifat eksternal. Dengan 

demikian, hipotesis pertama diterima. 
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4.5.2 Self-Attribution Bias dan Faktor Demografi 

Faktor demografi yang akan digunakan untuk 

menguji perbedaan mengalami self-attribution bias 

adalah gender, usia, pengalaman dan tingkat 

pendidikan. Penelitian ini menggunakan 

Crosstabulation dan chi-square untuk menguji 

keterkaitan antara self-attribution bias dengan faktor 

demografi (gender, usia, pengalaman dan tingkat 

pendidikan). Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.8 

berikut ini : 

 

Tabel 4.8 

Crosstabulation serta Pengujian Chi-Square Faktor 

Demografi 

Gender 

 
Tidak 
Bias 

Bias Total 

Laki-Laki 6 79 85 

Perempuan 6 59 65 

Total 12 138 150 

Pearson Chi-Square 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

0.236 1 .627 

Usia 

20-29 tahun 7 38 45 

30-39 tahun 3 42 45 

40-49 tahun 0 25 25 

50-59 tahun 1 28 29 

60-69 tahun 1 5 6 

Total 12 138 150 

Pearson Chi-Square 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

7.202 4 .126 
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Pengalaman 

Tahun 1999-2003 0 14 14 

Tahun 2004-2008 5 39 44 

Tahun 2009-2012 7 85 92 

Total 12 138 150 

Pearson Chi-Square 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

1.913 2 .384 

Pendidikan 

SMU 4 20 24 

S1 7 111 118 

S2 1 6 7 

Lainnya (D3) 0 1 1 

Total 12 138 150 

Pearson Chi-Square 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

3.598 3 .308 

Sumber : Lampiran 7 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa 

berdasarkan gender, laki-laki yang mengalami self-

attribution bias lebih banyak dari yang tidak 

mengalami. Hal yang sama juga terjadi para responden 

perempuan dimana secara total lebih banyak yang 

mengalami bias dibandingkan yang tidak mengalami 

bias. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

pearson chi-square sebesar 0.236 yang lebih kecil dari 

kai tabel sebesar 3.84. Selain itu, dapat juga dilihat dari 

nilai sig sebesar 0.627 yang lebih besar dari 0.05. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat keterkaitan antara gender dengan 

kecenderungan mengalami self-attribution bias. 
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Berdasarkan tabel 4.8 juga dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden berada pada kategori 

usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun yaitu sebanyak 45 

responden. Namun, responden yang mengalami bias 

lebih banyak berada pada kategori 30-39 tahun yakni 

sebanyak 42 responden sedangkan pada kategori 20-29 

tahun sebanyak 38 responden. Hasil yang diperoleh 

memberikan gambaran bahwa tidak terdapat 

keterkaitan antara usia dengan self-attribution bias 

karena nilai pearson chi-square sebesar 7.202 yang 

lebih kecil dari nilai kai tabel sebesar 9.49. Dapat 

diketahui juga bahwa nilai sig adalah sebesar 0.126 

lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, ditemukan 

bahwa self-attribution bias tidak memiliki keterkaitan 

dengan usia dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing. 

Faktor demografi lainnya adalah pengalaman. 

Dapat dilihat bahwa responden yang melakukan 

trading valuta asing secara dominan berada pada range 

tahun 2009-2012 yakni sebanyak 92 responden, 

dengan 85 responden mengalami bias. Namun, hasil 

pengujian chi-square menunjukkan nilai pearson chi-

square sebesar 1.913 yang mana lebih kecil dari nilai 

kai tabel 5.99. Berdasarkan hasil pada tabel, maka dapat 

dilihat nilai sig sebesar 0.384 lebih besar dari 0.05. 

Dengan demikian pengalaman juga tidak memiliki 
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keterkaitan dengan self-attribution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing.  

Pendidikan juga merupakan faktor demografi 

yang dipakai dalam melihat kecenderungan mengalami 

self-attribution bias. Berdasarkan tabel, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar responden yang melakukan 

trading valuta asing memiliki tingkat pendidikan Strata 

satu (S1) yakni sebanyak 118 responden, dengan 111 

responden mengalami bias dan hanya 7 responden 

yang tidak mengalami bias. Hasil perhitungan chi-

square menunjukkan nilai pearson chi-square sebesar 

3.598 lebih kecil dibandingkan dengan nilai kai tabel 

yakni sebesar 7.81. Nilai sig diketahui sebesar 0.308 

lebih besar dari 0.05. Dengan demikian pendidikan 

tidak memiliki keterkaitan dengan kecenderungan 

mengalami self-attribution bias dalam pengambilan 

keputusan trading valuta asing.   

Berdasarkan hasil pengujian chi-square dan 

pemaparan yang telah dikemukan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa faktor demografi (gender, usia, 

pengalaman dan tingkat pendidikan) tidak memiliki 

keterkaitan dengan kecenderungan mengalami self-

attributin bias. Dengan demikian, hipotesis kedua; 

ketiga; keempat dan kelima tidak diterima/ditolak. 
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4.6 Pembahasan 

Self-attribution bias merupakan kecenderungan 

seseorang untuk menganggap kesuksesan atau 

keberhasilan sebagai kemampuannya sendiri dan 

menganggap kegagalan sebagai faktor eksternal yang 

berada di luar kendalinya atau faktor 

ketidakberuntungan (Miller dan Ross: 1975 dalam 

Bhandari dan Daves; 2001). Bias ini menunjukkan 

bahwa orang lebih cenderung menghubungkan 

kesuksesan dengan faktor internal dan kegagalan 

dengan faktor eksternal. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nasabah/trader pada PT Fasting Futures Semarang 

mengalami self-attribution bias baik yang bersifat 

internal maupun eksternal dalam melakukan trading 

valuta asing. Adanya self-attribution bias tersebut 

membuat nasabah menganggap bahwa ketika mereka 

mendapatkan keuntungan dalam trading valuta asing, 

keuntungan tersebut lebih disebabkan karena 

kemampuan dan pengetahuan mereka. Tetapi ketika 

mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 

disebabkan karena faktor eksternal yang berada di luar 

kendali mereka atau faktor keberuntungan. Bias ini 

mengakibatkan munculnya sikap overconfidence 

terhadap kemampuan yang dimiliki, tidak hanya 

kemampuan melakukan trading, tetapi juga 
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overconfidence terhadap kemampuan menganalisis 

informasi.  

Self-attribution bias juga mengakibatkan 

keengganan untuk melakukan evaluasi dan 

pembenahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, dapat 

juga menyebabkan kesalahan dalam 

menginterpretasikan informasi yang diperoleh terkait 

dengan trading yang dilakukan. Akibat-akibat tersebut 

selanjutnya akan mengarah pada terjadinya kerugian 

dalam melakukan trading. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Garveis dan Odean 

(2001) bahwa self-attribution bias merupakan sumber 

penting munculnya overconfidence dalam pembuatan 

keputusan keuangan, yang mana pada kasus-kasus 

trading, investor memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi terkait dengan kemampuan trading  mereka.  

Temuan lain dalam penelitian ini yang turut 

mendukung adanya kecenderungan mengalami self-

attribution bias adalah selain kemampuan dan 

pengetahuan, nasabah PT Fasting Futures Semarang 

juga setuju bahwa keuntungan yang mereka peroleh 

dalam trading valuta asing lebih disebabkan karena 

pengalaman dan feeling  dalam pengambilan keputusan 

trading valuta asing. Walaupun terdapat beberapa 

responden yang belum memiliki pengalaman yang 

cukup lama, namun mereka menyetujui bahwa dengan 
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pengalaman yang sedikit itu mereka mampu 

memperoleh keuntungan dalam melakukan trading.  

Hasil penelitian juga menunjukkan nasabah PT 

Fasting Futures Semarang menyetujui bahwa kerugian 

sebagai faktor eksternal yang berada di luar kendali 

mereka atau faktor ketidakberuntungan seperti 

perkembangan ekonomi makro, minimnya informasi 

yang tersedia serta kesalahan yang dilakukan oleh 

broker. Dengan demikian, nasabah PT Fasting Futures 

Semarang memiliki kecenderungan mengalami self-

attribution bias dalam pengambilan keputusan trading 

valuta asing.  

Penelitian ini turut melihat keterkaitan faktor 

demografi (gender, usia, pengalaman dan tingkat 

pendidikan) dengan kecenderungan self-attribution bias 

dalam pengambilan keputusan trading valuta asing. 

Pengujian faktor demografi pertama yaitu gender, 

menunjukan bahwa tidak terdapat keterkaitan gender 

dengan self-attribution bias. Hal ini disebabkan karena 

jumlah responden diambil secara acak, sehingga tidak 

terdapat keseimbangan antara jumlah responden laki-

laki dan perempuan untuk melihat keterkaitan antara 

self-attribution bias dan gender. Tidak terdapat 

keterkaitan antara self-attribution bias dan gender  

menunjukan bahwa setiap investor baik laki-laki atau 

perempuan memiliki peluang yang sama mengalami 

self-attribution bias dalam pengambilan keputusan 
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trading valuta asing. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dorn 

dan Huberman (2003) yang menemukan bahwa 

investor pria cenderung mengalami self-attribution bias. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kim dan Hyuk (2011) serta Nguyen dan Schubler (2012) 

yang memaparkan bahwa usia yang tua dan 

pengalaman yang lama memiliki keterkaitan dengan 

self-attribuution bias yang mengarah pada munculnya 

overconfidence, hasil pengujian dalam penelitian ini 

menemukan bahwa faktor demografi usia dan 

pengalaman tidak memiliki keterkaitan dengan self-

attribution bias. Hal ini disebabkan oleh kondisi dimana 

responden dengan usia yang masih muda overestimate 

terhadap kemampuan internal, yang bukan saja dari 

segi pengalaman tetapi juga dari segi kemampuan, 

pengetahuan dan feeling. Dengan demikian self-

attribution bias tidak terkait hanya dengan pengalaman 

saja, tetapi juga dengan kemampuan, pengetahuan dan 

feeling.   

 Faktor demografi lainnya adalah pendidikan, 

yang mana hasil pengujian menunjukan bahwa tidak 

terdapat keterkaitan pendidikan dengan kecenderungan 

mengalami self-attribution bias.  Hal ini juga berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan 

Schubler (2012) bahwa tingkat pendidikan memiliki 

keterkaitan dengan self-attribution bias dalam 
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pembuatan keputusan keuangan. Tidak terkaitnya self-

attribution bias dengan tingkat pendidikan dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing 

disebabkan oleh pola pengambilan keputusan yang 

dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh 

responden. Dimana, dengan latar belakang tingkat 

pendidikan yang berbeda maka pola pengambilan 

keputusan pun akan menjadi berbeda. Tidak terkaitnya 

self-attribution bias dengan tingkat pendidikan juga 

memberi gambaran bahwa setiap investor dengan 

tingkat pendidikan yang berbeda dapat mengalami self-

attribution bias, tidak tergantung pada tingkat 

pendidikan tertentu baik formal maupun non formal. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat 

diketahui bahwa faktor demografi tidak memiliki 

keterkaitan dengan self-attribution bias, dan berbeda 

dengan hasil penelitian sebelumnya. Namun, hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Manish dan Vyas (2009)  yang mengidentifikasikan 

faktor demografi yang rentan dengan kecenderungan 

self-attribution bias. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa faktor demografi (pendapatan yang 

berbeda, pendidikan, jenis kelamin, usia dan 

pengalaman) tidak berkaitan dengan self-attribution 

bias. Self-attribution bias justru berkaitan dengan faktor 

demografi yaitu pekerjaan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa faktor demografi bukanlah faktor 



66 
 

penentu atau satu-satunya faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya self-attribution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


