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BAB IV 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui 

pengisian kuisioner oleh para trader valuta asing, 

anggota komunitas group Indonesian Forex trading 

Online Club (IFOC)  pada media sosial Facebook yang 

berjumlah 152 orang. Pengumpulan data dilakukan 

mulai tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 

28 Maret 2013. Kuisioner dikirimkan kepada semua 

anggota group yang berjumlah 152 orang dan yang 

memberikan umpan balik atau mengisi kuisioner 

tersebut sebanyak 81 orang atau dengan kata lain, dari 

152 kuisioner yang disebarkan , kuisioner yang 

dikembalikan berjumlah 81 kuisioner. Keseluruhan 

kuisioner yang dikembalikan memenuhi persyaratan 

untuk dapat digunakan sebagai data dan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan software program Statistic 

Package for the Social Science (SPSS) versi 16.  

 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh 

melalui penyebaran kuisioner kepada trader anggota 

komunitas group Indonesian Forex trading Online Club 
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(IFOC)  pada media sosial Facebook diperoleh 

karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan perbulan, 

frekuensi transaksi perdagangan, nilai investasi, tahun 

awal bergabung pada perdagangan pasar valuta asing, 

hasil rata-rata investasi selama berdagang valuta asing, 

dan broker yang digunakan. Pengenalan terhadap data 

responden perlu dilakukan untuk mengetahui dan 

memahami perilaku responden dalam kaitannya 

dengan adanya perilaku disposition effect dalam setiap 

transaksi perdagangan valuta asing yang mereka 

lakukan.  

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Kategori Jumlah 
Responden Prosentase 

Jenis kelamin Perempuan 15 18.5% 

laki-Laki 66 81.5% 

Usia < 20 tahun 2 2.5% 

20-30 tahun 49 60.5% 

> 30-40 tahun 26 32.1% 

>40 tahun 4 4.9% 

Pendidikan SLTA 22 27.2% 

D1-D3 14 17.3% 

S1 42 51.9% 

>S1 3 3.7% 
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Pekerjaan Sekuritas/Keua

ngan 
3 3.7% 

Manufacture 2 2.5% 

Jasa 10 12.3% 

Lainnya 66 81.5% 

Pendapatan/bula

n 

< 1 juta 4 4.9% 

1-5 juta 65 80.2% 

> 5-10 juta 9 11.1% 

> 10 juta 3 3.7% 

Frekuensi 

transaksi  

Harian 71 87.7% 

Mingguan 5 6.2% 

Bulanan 2 2.5% 

Tidak tetap 3 3.7% 

Nilai Investasi < 10 juta 39 48.1% 

10 - 50 juta 29 35.8% 

> 50-100 juta 5 6.2% 

> 100 juta 8 9.9% 

tahun awal 

transaksi 

< 2008 6 7.4% 

2008-2009 16 19.8% 

2010-2011 26 32.1% 

> 2011 33 40.7% 

Hasil Investasi Rugi 44 54.3% 

Impas 13 16.0% 

Untung 24 29.6% 

Broker yang 

digunakan 

Lokal/Indonesia 11 13.6% 

Luar/Non 

Indonesia 
70 86.4% 

  Sumber : Lampiran 4 hasil pengolahan data SPSS, 

2013 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat hasil pemaparan 

karakteristik responden, dimana dapat diketahui 

bahwa responden dalam hal jenis kelamin ada 

perbedaan yang cukup besar dimana responden 

didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 66 orang 

(81,5%), dibanding dengan responden perempuan 

sebanyak 15 orang (18,5%). Dalam hal usia dapat 

disimpulkan bahwa sebanyak 75 orang (92,6%), 

responden berada dalam golongan usia masih muda 

dimana usia berkisar antara 20-40 tahun. 

Data tingkat pendidikan menunjukan bahwa 

sebagian besar responden mempunyai pendidikan akhir 

strata satu (S1) sebanyak 42 orang (51,9). Terkait 

dengan bidang pekerjaan yang dimiliki responden, 

hanya 3 orang (3.7%) bekerja di sektor 

kuangan/sekuritas, 2 orang (2.5%) di sektor 

perusahaan manufactur, dan 10 orang (12.3%) di 

sektor jasa, responden lainya mendominasi sektor 

pekerjaan lainnya diluar sektor keuangan, manufactur 

dan jasa, yaitu sebanyak 66 orang (81.5%).  

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa 

sebanyak 65 orang (80.2%) responden mempunyai 

tingkat penghasilan antara 1 – 5 juta rupiah, 

sedangkan untuk penghasilan dibawah 1 juta rupiah 

hanya terdapat 4 orang (4.9). Dari data responden 

diketahui pula bahwa sebanyak 71 orang (87.7%) 

responden melakukan trading valuta asing secara 
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harian, sisanya melakukan pola trading secara 

mingguan, dan melakukan pola trading tidak tetap. 

Data nilai investasi atau modal yang pernah responden 

investasikan dalam perdagangan valuta asing hanya 

ada 8 orang (9.9%) responden menginvestasikan 

dananya lebih dari 100 juta rupiah dan 5 orang (6.2%) 

berinvestasi antara 50-100 juta rupiah. Tingkat 

investasi dibawah 10 juta mendominasi data investasi 

responden dengan jumlah 39 orang (48.1%) diikuti 

kemudian tingkat investasi antara 10-50 juta rupiah, 

yaitu sebanyak 29 orang (35.8%). 

Terkait dengan tingkat pengalaman responden 

dalam melakukan trading valuta asing, diketahui 

bahwa responden dengan tingkat pengalaman dibawah 

2 tahun (memulai trading diatas tahun 2011) 

mempunyai prosentase lebih banyak, yaitu sebanyak 

33 orang (40.7%), dan hanya terdapat 6 orang (7.4%) 

responden yang mempunyai tingkat pengalaman diatas 

6 tahun. 

Hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa lebih 

dari separuh data  responden mengalami kerugian 

dalam transaksi trading valuta asing mereka  yaitu 

sebanyak 44 orang (54.3%) responden, sedangkan data 

lainnya menunjukan bahwa responden yang mengalami 

keuntungan dalam pengalaman trading mereka 

sebanyak 24 orang (29.6%) sedangkan sisanya 

sebanyak 13 orang (16.0%) melaporkan mengalami 
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hasil impas. Adapun mengenai pilihan broker yang 

digunakan, data responden menunjukan bahwa 

sebagian besar responden memilih atau menyukai 

menggunakan broker luar (non-indonesia) yaitu 

sebanyak 70 orang (86.4%) dibandingkan dengan 

menggunakan broker lokal (Indonesia) yang hanya 

berjumlah 11 orang (13.6%) responden yang 

memilihnya. 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabiltas 

Sebelum melakukan teknik analisis data atas 

data yang telah dikumpulkan, diperlukan terlebih 

dahulu adanya uji validitas,yaitu untuk  mengetahui 

apakah instrumen penelitian yang telah disusun sudah 

benar-benar akurat sehingga mampu mengukur 

variabel kunci yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah 

variabel pendukung perilaku disposition effect. 

Disamping uji validitas, diperlukan juga adanya uji 

reliabilitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten jika diulangi 

beberapa kali. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2  

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Indikator Pertanyaan Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 

Ket 

Disposition 

effect 

Terlalu lama menahan 

valas 
0.848 

0.2185 Valid 

Tidak segera menutup 

posisi ketika rugi 
0.822 

0.2185 Valid 

Melakukan penambahan 

dana 
0.581 

0.2185 Valid 

Merasa takut harga 

berbalik arah 
0.748 

0.2185 Valid 

Segera mungkin 

merealisasikan 

keuntungan 

0.809 

0.2185 Valid 

Merasa mampu 

bertransaksi valas 
0.571 

0.2185 Valid 

Merasa puas ketika profit 

diperoleh 
0.775 

0.2185 Valid 

Tidak menahan 

keuntungan terlalu lama 
0.824 

0.2185 Valid 

Sumber : Lampiran 5 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
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 Tabel 4.2 menunjukan hasil pengujian validitas 

instrument penelitian dimana semua instrumen 

Disposition effect yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan jumlah sampel 81 orang 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 

Disposition 

effect 

0.925 0.600 Reliabel  

 Sumber : Lampiran 5 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

 Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

4.3, dimana menunjukan bahwa nilai alpha Cronbach 

lebih dari 0.6 yakni sebesar 0.925.  Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas 

menunjukan bahwa keseluruhan pertanyaan pada 

kuisioner yang dibagikan kepada 81 sampel dalam 

penelitian adalah reliabel dan memenuhi persyaratan 

untuk digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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4.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian 

Deskripsi jawaban responden secara keseluruhan 

dari konsep  perilaku Disposition effect akan dibahas 

berdasarkan mean atau rata-rata, standar deviasi, 

minimum dan maksimum. Statistik deskriptif dari 

setiap jawaban juga akan dibahas 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.  

Perilaku Disposition effect merupakan 

kecenderungan seseorang dimana terburu-buru dalam 

merealisasikan keuntungan yang didapat dan menahan 

terlalu lama kerugian yang diperolehnya, dimana 

perilaku tersebut didorong oleh emosi psikologis untuk 

menghindari penyesalan (avoiding regret) dan mencari 

kebanggaan (seeking pride). Lebih lanjut, perilaku 

menghindari penyesalan (avoiding regret) akan 

mendorong trader untuk terus memegang valuta asing 

yang tidak mempunyai prospek terlalu lama, dimana 

mereka berpikir bahwa posisi valuta asing tersebut 

tersebut akan segera pulih kembali (menjadi bagus), 

sedangkan disisi lain perilaku mencari kebanggaan 

(seeking pride) mendorong trader untuk segera 

merealisasikan keuntungan dari trading, dimana trader 

berpikir bahwa keputusannya tersebut menunjukan 
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bahwa dia mampu dalam melakukan trading valuta 

asing dan keputusan nya tersebut adalah paling tepat. 

Perilaku Disposition effect responden diukur 

dengan mengajukan 8 pertanyaan yang terdiri dari 4 

pertanyaan yang mengarah pada subvariabel perilaku 

disposition effect berupa menghindari penyesalan 

(avoiding regret) dan 4 pertanyaan berikutnya yang 

mengarah pada subvariabel pendukung perilaku 

Disposition effect lainnya yaitu subvariabel mencari 

kebanggaan (seeking pride). 8 pertanyaan tersebut 

diberikan kepada 81 trader anggota komunitas group 

Indonesian Forex trading Online Club (IFOC)  pada media 

sosial Facebook yang sudah bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Tabel 4.4 merupakan data 

statistik deskriptif tentang pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengukur perilaku disposition effect responden. 

 

Tabel 4.4 
Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Penelitian 

 Indikator Menghindari Penyesalan (Avoiding regret) 

dan Mencari kebanggaan (Seeking pride)  perilaku 
Disposition effect (n= 81) 

PANEL A : Menghindari 
Penyesalan (Avoiding 

regret) Disposition effect 

Min Max 
Rata-
Rata 

Stan
dar 
Devi
asi 

Tetap menahan posisi valas 
yang masih dalam keadaan 
loss(rugi) karena berpikir 
harga akan segera membaik 
kembali. 

2 5 3.592 .6077 

Ketika mengalami kerugian, 2 5 3.519 .6347 
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Sumber : Lampiran 6 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
Keterangan : Interval kategori jawaban : 1.00 - 3.00 (Tidak 
mengalami Disposition effect);  3,01 – 5.00 (Mengalami 
Disposition effect) 

 

tidak segera menutup posisi 
kerugian tersebut. 

Melakukan penambahan dana 
untuk mempertahankan 
posisi  kerugian, ketika 
kerugian hampir mencapai 
margin terendah 

2 5 3.296 .5798 

Segera mungkin  
merealisasikan keuntungan, 
dikarenakan khawatir 
keuntungan  tersebut berbalik 
menjadi sebuah kerugian 

1 5 3.506 .7603 

 
Rata-Rata keseluruhan Panel 
A 

1 5 3.478 
0.645

6 

PANEL B : Mencari 
kebanggaan (Seeking pride) 

Disposition effect 

Min Max 
Rata-
Rata 

Stan
dar 
Devi
asi 

Ketika keuntungan dari suatu 
transaksi diperoleh, segera 
merealisasikan keuntungan 
tersebut terlepas keuntungan 
tersebut hanya sedikit. 

2 5 3.593 .6078 

Dengan merealisasikan 
keuntungan dengan cepat, 
Merasa mampu dalam 
bertransaksi valas  

2 5 3.333 .6124 

Ada rasa kepuasan tersendiri 
ketika mampu merealisasikan 
keuntungan segera mungkin. 

2 5 3.457 .6134 

Ketika memperoleh 
keuntungan, tidak menahan 
posisi keuntungan tersebut 
cukup lama. 

1 5 3.543 .6901 

 
Rata-Rata keseluruhan Panel 
B 

1 5 3.481 
0.630

9 
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Pada panel A Tabel 4.4 menunjukan bahwa rata-

rata indikator menghindari penyesalan (avoiding regret) 

perilaku disposition effect secara keseluruhan adalah 

sebesar 3.478, dengan standar deviasi sebesar 0.6456. 

Hal ini dapat diartikan bahwa responden mengalami 

perilaku disposition effect yang didukung oleh perilaku 

menghindari penyesalan (avoiding regret) dalam 

transaksinya didalam trading valuta asing. Standar 

deviasi sebesar 0.6456 menunjukan nilai dispersi rata-

rata yang relatif kecil untuk indikator menghindari 

penyesalan (avoiding regret) dalam mendukung perilaku 

disposition effect. 

Dari tabel 4.4 tersebut juga dapat diketahui 

bahwa hanya ada satu indikator pertanyaan dari 

subvariabel menghindari penyesalan (avoiding regret) 

yang mempunyai nilai rata-rata paling kecil, yaitu 

sebesar 3.33 yang ditunjukan oleh pertanyaan nomor 

3.Hal tersebut menggambarkan responden menyetujui 

akan perilaku tetap menahan posisi kerugian atas 

transaksi trading valuta asing mereka karena berpikir 

harga valuta asing akan segera membaik untuk posisi 

transaksinya dan cenderung segera merealisasikan 

keuntungan yang mereka peroleh dikarenakan takut 

jika harga valuta asing berbalik arah. Dengan 

demikian, dapat terlihat bahwa responden lebih 

cenderung menahan terlalu lama posisi kerugian atas 

transaksinya dan cenderung segera mungkin 
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merealisasikan keuntungan ketika keuntungan 

tersebut diperoleh. 

Selain itu, panel B Tabel 4.4 menunjukan bahwa 

rata-rata indikator mencari kebanggaan (seeking pride) 

perilaku disposition effect secara keseluruhan adalah 

sebesar 3.481, dengan standar deviasi sebesar 0.6309. 

Hal ini dapat diartikan bahwa responden mengalami 

perilaku disposition effect yang didukung oleh perilaku 

mencari kebanggaan (seeking pride) dalam transaksinya 

didalam trading valuta asing. Standar deviasi sebesar 

0.6309 menunjukan nilai dispersi rata-rata yang relatif 

kecil untuk indikator mencari kebanggaan (seeking 

pride) dalam mendukung perilaku disposition effect. 

Dari panel B tabel 4.4 tersebut juga dapat 

diperoleh informasi bahwa ada dua indikator dari 

subvariabel mencari kebanggaan (seeking pride) yang 

mendukung responden mengalami perilaku disposition 

effect. Indikator pertama dengan rata-rata sebesar 

3.593 dimana diwakili oleh pertanyaan nomor 1, 

menggambarkan responden menyetujui bahwa ketika 

suatu keuntungan diperoleh mereka segera mungkin 

merealisasikan keuntungan tersebut, terlepas nilai 

keuntungan tersebut hanya sedikit. Sementara itu, 

indikator yang kedua menunjukan rata-rata sebesar 

3.543, dimana responden setuju jika memperoleh 

keuntungan, mereka tidak akan berlama-lama untuk 

menahan keuntungan tersebut. Dengan demikian, 
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dapat terlihat bahwa responden tampaknya cenderung 

untuk segera mungkin merealisasikan keuntungan 

ketika keuntungan tersebut diperoleh atau tidak 

berlama-lama menahan keuntungan, ketika suatu 

keuntungan mereka dapatkan, terlepas nilai 

keuntungan tersebut hanya sedikit. Hal ini selaras 

dengan perilaku disposition effect, dimana seseorang 

cenderung segera mungkin merealisasikan keuntungan 

yang diperoleh tanpa memikirkan lebih lanjut mengenai 

prospek jangka panjang transaksi tersebut yang mana 

ada kemungkinan jika tidak terburu-buru 

merealisasikan keuntungan tersebut, kemungkinan 

keuntungan yang didapatkan jauh lebih optimal. 

 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Penelitian 

Menghindari penyesalan (Avoiding regret) dan 

Mencari kebanggaan (Seeking pride) 

Disposition effect Min Max 
Rata-
Rata 

Standar 
Deviasi 

Menghindari 
penyesalan  

( Avoiding regret ) 

1 5 3.478 0.6456 

Mencari kebanggaan 
( Seeking pride ) 

1 5 3.481 0.6309 

Rata-Rata Disposition 
effect 1 5 3.479 0.6382 

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) 
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 Dari tabel 4.5 dapat diperoleh informasi bahwa 

rata-rata indikator perilaku disposition effect berupa 

menghindari penyesalan (avoiding regret) dan mencari 

kebanggaan (seeking pride) adalah sebesar 3.479 

dengan standar deviasi 0.638. Hal ini menggambarkan 

bahwa secara keseluruhan berdasarkan indikator 

perilaku menghindari penyesalan (avoiding regret) dan 

mencari kebanggaan (seeking pride), maka responden 

mengalami perilaku disposition effect dalam transaksi 

nya pada trading valuta asing. Perilaku disposition 

effect ini selanjutnya menimbulkan kerugian bagi trader 

itu sendiri, dimana mereka akhirnya tidak dapat 

memaksimalkan atas return/keuntungan yang 

seharusnya mereka peroleh dikarenakan terburu-buru 

dalam merealisasikan keuntungan yang mereka peroleh 

dan justru cenderung terlalu lama menahan posisi 

kerugian yang mereka dapati. 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1Disposition effect dalam transaksi perdagangan 

valuta asing via online trading. 

 Pengujian hipotesis pertama (H1) ditujukan untuk 

melihat tingkat kecenderungan perilaku disposition 

effect pada responden apakah secara signifikan 

mengalami perilaku disposition effect ataukah tidak 

mengalami perilaku disposition effect dalam transaksi 

perdagangan valuta asing mereka. Hipotesis pertama 

(H1) diuji dengan menggunakan uji binomial /Binomial 

Test dengan hasil perhitungan seperti yang disajikan 

dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.6 

Binomial Test  Perilaku Disposition Effect (DE) 

Binomial Test 

  

Category N 

Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Kecender

ungan 

Group 1 Mengalami 

Disposition 

Effect 

52 .64 .50 .014a 

Group 2 Tidak 

Mengalami 

Disposition 

Effect 

29 .36 

  

Total  81 1.00   

a. Based on Z Approximation.     

Sumber : Lampiran 7 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
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Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji binomial test, 

dimana menggambarkan bahwa tingkat kecenderungan 

responden mengalami perilaku disposition effect jauh 

lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak 

mengalami perilaku disposition effect, hal tersebut 

terlihat pada proporsi sebanyak 64% responden yang 

mengalami perilaku disposition effect. Selanjutnya 

dapat dilihat juga bahwa hasil uji statistik juga 

menunjukan nilai taraf signifikansi sebesar 0,014, 

dimana lebih kecil dari α 0,05 (alpha= 0,05). Hasil ini 

menggambarkan bahwa terdapat perbedaan 

kecenderungan perilaku responden, antara mengalami 

disposition effect dan tidak mengalami disposition effect.  

Dalam hal ini, karena nilai proporsi hasil 

pengamatan perilaku responden yang menyatakan 

mengalami perilaku disposition effect lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang menyatakan 

tidak mengalami perilaku disposition effect, yaitu 

sebanyak 64% maka dapat disimpulkan dalam 

transaksi trading valuta asing via online tersebut, 

responden mengalami kecenderungan perilaku 

disposition effect. Dengan demikian, melihat hasil uji 

penelitian tersebut, maka hipotesis pertama (H1) 

diterima. 
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4.5.2 Disposition effect dan Faktor Demografi 

Dalam penelitian ini, faktor demografi yang akan 

digunakan untuk menguji perbedaan perilaku 

disposition effect adalah usia, tingkat pendidikan dan 

pengalaman trading.  

Hipotesis kedua (H2), menguji apakah ada 

keterkaitan antara usia dengan kecenderungan 

perilaku disposition effect, dimana akan diuji dengan 

menggunakan regresi linier dengan hasil pengujian 

hipotesis disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 
Regresi Linier Faktor Demografi Usia 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .306a .093 .082 .46222 

a. Predictors: (Constant), Usia  

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1.739 1 1.739 8.139 .006a 

Residual 16.878 79 .214   

Total 18.617 80    

a. Predictors: (Constant), Usia     

b. Dependent Variable: Kecenderungan    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.387 .266  8.968 .000 

Usia -.026 .009 -.306 -2.853 .006 

a. Dependent Variable: Kecenderungan    

 

  Sumber : Lampiran 8 hasil pengolahan data SPSS, 2013 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

hasil uji ANOVA atau F test diperoleh hasil F hitung 

adalah 8.139 dengan tingkat signifikansi 0.006, dan 

karena probabilitas 0.006 jauh lebih kecil dari 0.05 

(alpha), maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku disposition effect. Selain itu juga, 

dilihat dari hasil analisis diketahui R Square sebesar 

0.093, hal tersebut menunjukan bahwa faktor usia 

memiliki pengaruh terhadap perilaku disposition effect 

sebesar 9.3%, sedangkan sisanya sebesar 90.7% 

disebabkan oleh variabel lain. Hasil analisis regresi 

menunjukan nilai beta = -0.306 dengan Sig=0.006, p < 

0.05. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif 

dan signifikan antara faktor usia dengan adanya 

kecenderungan perilaku disposition effect. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor usia,  

memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap perilaku 

disposition effect dalam trading valuta asing. Oleh 

karena itu, Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini 

diterima. 

Hipotesis ketiga (H3), menguji apakah terdapat 

keterkaitan antara faktor demografi tingkat pendidikan 

responden dengan kecenderungan perilaku disposition 

effect. Hipotesis ketiga (H3) akan diuji dengan 

menggunakan crosstabulation dan chi-square. Hasil 

pengujian hipotesis ketiga (H3) disajikan dalam tabel 

4.8 berikut ini : 
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Tabel 4.8 

Crosstabulation serta Pengujian Chi-Square Faktor 

Demografi Tingkat pendidikan 

  Tidak 

Mengalami 

Disposition 

Effect 

Mengalami 

Disposition 

Effect 

Total 

 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Dibawah 

S1 
6 30 36 

= atau > S1 23 22 45 

Total 29 52 81 

Pearson 

Chi-Square 

Value df Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

10.324a 1 .001 

 Sumber : Lampiran 8 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

Disamping faktor usia, faktor demografi lainnya 

adalah tingkat pendidikan. Dapat dilihat bahwa 

responden dengan tingkat pendidikan dibawah S1 

sebanyak 36 orang, dimana sebanyak 6 responden 

tidak mengalami perilaku disposition effect,  sisanya 

sebanyak 30 orang atau 83,33% secara dominan 

mengalami perilaku disposition effect. Sedangkan untuk 

tingkat pendidikan S1 dan diatas S1, responden yang 

menyatakan mengalami perilaku disposition effect dan 

tidak mengalami disposition effect mempunyai nilai 

yang hampir berimbang. Tabel 4.8 juga menunjukan 
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bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil 

prosentase responden mengalami kecenderungan 

perilaku disposition effect. Hal tersebut dapat 

ditunjukan bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan S1 dan diatas S1 masing-masing 

mengalami tingkat prosentase disposition effect hanya 

48.88 %, lebih kecil daripada responden dengan tingkat 

pendidikan dibawah S1 yang mencapai 83,33% 

menyatakan mengalami perilaku disposition effect. 

Hasil pengujian chi-square mendukung hal tersebut, 

dimana  nilai pearson chi-square menunjukkan nilai 

sebesar 10.324 yang mana lebih besar dari nilai kai tabel 

3.841. Selain itu, berdasarkan hasil pada tabel, maka 

dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil 

dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

faktor pendidikan , memiliki keterkaitan terhadap 

perilaku disposition effect dalam trading valuta asing, 

dalam hal ini berarti Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini 

diterima. 

Hipotesis keempat (H4), menguji apakah terdapat 

keterkaitan antara faktor demografi tingkat pengalaman 

trading valuta asing responden dengan kecenderungan 

perilaku disposition effect. Hipotesis keempat (H4) akan 

diuji dengan menggunakan crosstabulation dan chi-

square. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) 

disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Crosstabulation serta Pengujian Chi-Square Faktor 

Demografi Tingkat pengalaman trading 

 

 Tidak 

Mengalami 

Disposition 

Effect 

Mengalami 

Disposition 

Effect 

Total 

Pengalaman 

Trading 

= atau > 5 

tahun 
20 2 22 

< 5 tahun 9 50 59 

Total 29 52 81 

Pearson 

Chi-

Square 

Value df Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

39.905a 1 .000 

Sumber : Lampiran 8 hasil pengolahan data SPSS, 2013 

 

Faktor pengalaman trading juga merupakan 

faktor demografi yang dipakai dalam melihat 

kecenderungan mengenai perilaku  disposition effect 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa responden 

dengan tingkat pengalaman 5 tahun atau lebih atau 

memulai trading valuta asing minimal mulai tahun 

2009, mengalami tingkat kecenderungan perilaku 

disposition effect yang lebih rendah dibandingkan 

dengan responden dengan tingkat pengalaman dibawah 

5 tahun. Dari tabel dapat ditunjukan bahwa hanya 

terdapat 2 orang responden dengan tingkat pengalaman 
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5 tahun atau lebih yang mengalami perilaku disposition 

effect dari total responden yang berjumlah 22 orang. 

Hal tersebut berbanding terbalik dimana terdapat 50 

orang responden dengan tingkat pengalaman dibawah 5 

tahun yang mengalami perilaku disposition effect dari 

total responden yang berjumlah 59 orang. Hal ini dapat 

digambarkan bahwa ada keterkaitan antara faktor 

pengalaman  trading responden dengan perilaku 

disposition effect. Hasil tersebut juga didukung dengan 

hasil perhitungan uji chi-square dimana menunjukkan 

nilai pearson chi-square sebesar 39.905 yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan nilai kai tabel yakni 

sebesar 3.841. Nilai signifikansi diketahui sebesar 

0.000 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa faktor pengalaman trading , memiliki 

keterkaitan terhadap perilaku disposition effect dalam 

trading valuta asing, dalam hal ini  hipotesis keempat 

(H4) berarti diterima.  

Berdasarkan hasil pengujian chi-square dan 

pemaparan yang telah dikemukan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 3 faktor demografi yang 

dipakai dalam melihat kecenderungan perilaku 

disposition effect, faktor demografi usia tidak memiliki 

keterkaitan dengan perilaku disposition effect dan hal 

ini bertentangan dengan hipotesis kedua (H2), dimana 

terdapat keterkaitan faktor demografi usia dalam 

perilaku disposition effect, sehingga hipotesis kedua (H2) 
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ditolak. Sedangkan faktor demografi berupa tingkat 

pendidikan sebagai hipotesis ketiga (H3) dan tingkat 

pengalaman  sebagai hipotesis keempat (H4), karena 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu terdapat 

keterkaitan faktor demografi tingkat pendidikan (H3), 

dan tingkat pengalaman trading(H4) dengan perilaku 

disposition effect maka Hipotesis ketiga (H3) dan 

hipotesis keempat (H4) diterima. 

 

4.6 Pembahasan 

Hasil uji penelitian dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa trader pada komunitas group 

Indonesian Forex trading Online Club (IFOC)  mengalami 

kecenderungan perilaku disposition effect baik didorong 

oleh adanya perilaku menghindari penyesalan maupun 

mencari kebanggaan, dimana dibuktikan bahwa diatas 

rata-rata atau kurang lebih sebanyak 63% jumlah 

responden mengakui melakukan menahan kerugian 

atas valas yang mereka pegang terlalu lama padahal 

valas tersebut adalah valas dengan prospek jelek, dan 

segera mungkin merealisasikan keuntungan valas yang 

mereka peroleh sekalipun sebenarnya valas tersebut 

adalah valas dengan prospek bagus.  

Para trader berpikir merealisasikan kerugian segera 

mungkin adalah merupakan keputusan yang buruk, 

karena secara nyata hal tersebut membuktikan bahwa 

keputusannya membeli valas adalah keputusan yang 
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salah karena memperoleh kerugian. Disisi lain, para 

trader juga berpikir sebagai pembuktian bahwa 

keputusannya bagus atau tepat dalam membeli valas 

adalah dengan cara merealisasikan segera mungkin 

keuntungan yang mereka peroleh. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Muerman & Volkman (2006) dalam 

pasar saham, dimana investor saham individu 

mengalami perilaku disposition effect yang mana 

didorong oleh adanya perilaku menghindari penyesalan 

(avoiding regret) dan mencari kebanggaan (seeking 

pride). Hasil penelitian tersebut memperkuat bukti 

penelitian-peneletian sebelumnya bahwa investor 

individu mempunyai kecenderungan mengalami 

perilaku disposition effect ( Odean, 1998; Nofsinger, 

2005; Sun, Chen & Wang, 2007; dan Choe & Eom, 

2009 ). 

Penelitian ini juga melihat keterkaitan faktor 

demografi ( faktor usia, tingkat pendidikan dan tingkat 

pengalaman) dikaitkan dengan kecenderungan perilaku 

disposition effect. Pengujian faktor demografi pertama 

yaitu usia, menunjukan bahwa hasil uji regresi 

menunjukan adanya keterkaitan antara faktor usia 

dengan adanya perilaku disposition effect. Hal ini 

menunjukan bahwa faktor usia memiliki signifikansi 

atau keterkaitan dalam mempengaruhi perilaku 

Disposition effect. Hal tersebut dikarenakan faktor usia 

ikut berperan dalam mempengaruhi proses 
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pengambilan keputusan seorang trader dalam menjual 

ataupun membeli valuta asing. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang 

ada dimana menyebutkan terdapat keterkaitan faktor 

usia dengan perilaku disposition effect, yang mana 

menurut Hilgert et al (2003) dan Chen et al (2007)  

mengemukakan bahwa pertambahan usia memiliki 

pengaruh dalam pembuatan keputusan keuangan dan 

seharusnya terhindar dari keputusan yang bias. 

Sekalipun demikian, peneletian ini bertolak belakang 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Goo 

et all (2010) dimana menemukan bahwa faktor 

demografi berupa faktor usia tidak ada signifikansi 

mempengaruhi perilaku disposition effect.  

Faktor demografi kedua yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah faktor tingkat pendidikan. Hasil 

pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

responden dengan tingkat pendidikan S1 dan diatas S1 

masing-masing mengalami tingkat prosentase 

disposition effect hanya 48.88 %, lebih kecil daripada 

responden dengan tingkat pendidikan dibawah S1 yang 

mencapai 83,33% menyatakan mengalami perilaku 

disposition effect. Hasil penelitian tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin kecil prosentase trader mengalami 

kecenderungan perilaku disposition effect. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa faktor pendidikan mempunyai 
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sifnifikansi dalam mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan trader dalam menentukan sikap beli atau 

jual mereka dalam transaksi valuta asing. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang 

trader tentunya semakin banyak ilmu pengetahuan dan 

hasil pembelajaran lainnya yang mereka dapatkan dari 

proses belajar mereka serta kematangan dalam berpikir 

dan menganalisa sesuatu hal.Hasil proses belajar inilah 

yang tentunya ikut berperan sebagai dasar referensi 

dalam proses pengambilan keputusan perdagangan 

mereka.  

Hasil penelitian ini mendukung serta sejalan 

dengan penelitian Goo et all (2010) yang menyatakan 

bahwa investor dengan tingkat pendidikan Sarjana atau 

gelar yang lebih tinggi, mempunyai tingkat perilaku 

disposition effect lebih rendah dibandingkan dengan 

investor yang memilki tingkat pendidikan dibawah 

Sarjana. 

Selain faktor demografi usia dan tingkat 

pendidikan, penelitian ini juga menunjukan bahwa 

faktor demografi tingkat pengalaman trading juga 

mempunyai peranan penting dalam kaitanya dengan 

perilaku disposition effect. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa trader dengan tingkat pengalaman 

5 tahun atau lebih atau memulai trading valuta asing 

minimal mulai tahun 2009, mengalami tingkat 

kecenderungan perilaku disposition effect yang lebih 
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rendah dibandingkan dengan trader dengan tingkat 

pengalaman dibawah 5 tahun. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hanya terdapat 2 orang responden (9%) dengan 

tingkat pengalaman 5 tahun atau lebih yang mengalami 

perilaku disposition effect dari total responden yang 

berjumlah 22 orang. Hal tersebut berbanding terbalik 

dimana terdapat 50 orang responden (85%) dengan 

tingkat pengalaman dibawah 5 tahun yang mengalami 

perilaku disposition effect dari total responden yang 

berjumlah 59 orang. Hal tersebut dikarenakan, trader 

yang masih sedikit pengalaman atau baru terjun dalam 

perdagangan valuta asing masih belum mempunyai 

banyak informasi mengenai praktek trading secara real. 

 Beberapa kekurangan informasi atau 

pengetahuan tersebut diatas yang menjadikan trader 

dengan tingkat pengalamanan yang masih sedikit lebih 

rentan mengalami kecenderungan perilaku disposition 

effect, yaitu terlalu cepat merealisasikan keuntungan 

transaksi yang sebenarnya mempunyai prospek bagus, 

dan sebaliknya terlalu lama menahan transaksi yang 

mengalami kerugian padahal transaksi tersebut tidak 

mempunyai prospek bagus.  

Hasil penelitian ini memperkuat bukti penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Feng & Seasholes 

(2005) dan Chen et al (2007) pada perdagangan pasar 

saham yang menemukan bahwa Investor yang 

berpengalaman (melakukan perdagangan dalam jangka 
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waktu yang cukup lama) mempunyai tingkat perilaku 

disposition effect yang lebih rendah dibanding investor 

yang baru melakukan perdagangan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa  faktor demografi usia memiliki 

keterkaitan dengan kecenderungan  mengalami 

perilaku disposition effect dan selaras atau sejalan 

dengan hipotesis yang ada namun bertolak belakang 

dengan penelitian Goo et all (2010), sedangkan faktor 

demografi berupa tingkat pendidikan dan tingkat 

pengalaman trading mempunyai keterkaitan yang 

signifikan terhadap perilaku disposition effect, khusus 

variabel tingkat pengalaman trading, variabel tersebut 

mempunyai tingkat keterkaitan yang paling dominan 

terhadap kecenderungan perilaku disposition effect. 

Hasil-hasil penelitian ini memperkuat bukti penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Feng 

& Seasholes (2005); Chen et al (2007) dan Goo et all 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 


