
KAJIAN PUSTAKA 

Komitmen Pengembalian Pinjaman 

Komitmen adalah suatu konsep yang telah diteliti dalam berbagai disiplin ilmu 

akademik, dan bidang yang paling banyak dipelajari dalam penelitian adalah komitmen 

organisasi. Berfokus pada definisi komitmen sebagai (Hollenbeck & Klein, 1987) Kemauan, 

niat, atau tekat yang kuat untuk pencapaian tujuan, kegigihan dalam mencapai tujuan tepat 

waktu, dan keengganan untuk meninggalkan tujuan itu. Menurut Berzonsky, (2004) komitmen 

menciptakan kerangka acuan dan terarah yang digunakan untuk mengkaji, menilai dan 

mengatur perilaku dan umpan balik. Pruitt & Porter, (2013) mendefinisikan bahwa komitmen 

dipandang sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu dalam hal tertentu 

dan dicirikan oleh faktor keyakinan yang kuat, kesediaan mengerahkan energi yang cukup 

besar, dan keinginan untuk melakukan tindakan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh 

Becker, (1960) menjelaskan bahwa komitmen merupakan penjelasan implisit tentang satu 

mekanisme yang menghasilkan perilaku manusia yang konsisten. Komitmen mengaitkan 

antara minat dengan aktivitas yang konsisten yang dinyatakan terhadap inisiatif pengembalian 

pinjaman pada peer to peer lending adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Komitmen 

dalam kaitannya dengan pengembalian pinjaman adalah tanggung jawab peminjam terhadap 

pemenuhan janji untuk melakukan pengembalian pinjaman dengan sungguh-sungguh, tepat 

waktu, dan keengganan untuk mangkir dari pinjamannya. 

Overconfidence  

Keberadaan fenomena overconfidence telah lama didirikan dalam penelitian psikologis, 

mulai dari studi awal pada tahun 1960-an, dan dalam dua dekade terakhir kepercayaan yang 

berlebihan telah menjadi populer di kalangan ekonom, terutama di bidang keuangan perilaku 

(Skala, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Bhandari G. and Deaves R., (2006) 

mendefinisikan overconfidence adalah penafsiran individu yang cenderung terlalu berlebihan 

terhadap pengetahuan, kemampuan, ketepatan tentang informasi yang dimiliki. Keyakinan 

berlebihan (overconfidence) adalah (Supramono et al., 2018) kecenderungan seseorang yang 

merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan di atas rata-rata (better-than effect). 

Overconfidence dapat diringkas sebagai keyakinan yang tidak beralasan dalam penalaran 

intuitif, penilaian, dan kemampuan kognitif (Pompian, 2006). Overconfidence merupakan bias 

lain yang memengaruhi pengambilan keputusan, baik di dunia usaha maupun investasi individu 

(Chira et al., 2016). Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan 



keterampilan dan prediksi kita untuk sukses (Ricciardi & Simon, 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Fellner & Krügel, (2012) mengungkapkan bahwa overconfidence atau 

keyakinan berlebihan digunakan untuk menjelaskan berbagai contoh pengambilan keputusan 

yang merugikan. 

Herding  

Herding adalah perilaku di mana orang mengabaikan sinyal pribadi dan membuat 

keputusan semata-mata atas keputusan orang lain tanpa pemikiran rasional (Subash, 2012; Xu, 

2017), kecenderungan individu hanya untuk meniru tindakan kelompok mereka (Banjeree, 

1992), dan seseorang tidak memahami dengan benar tentang keputusan yang diambilnya, 

namun karena kebanyakan orang memilih keputusan tersebut maka akan membawa dirinya 

pada keputusan serupa (Supramono et al., 2018). Setiyono et al., (2013) menjelaskan alasan 

seseorang memiliki perilaku herding dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan tiga 

model penggembalaan rasional. Pertama, informational based herding menunjukkan 

ketidakpastian dan keterbatasan informasi sehingga akan terjadi pertukaran informasi antar 

individu yang berdampak pada proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini individu 

cenderung mengamati dan mempelajari individu lain (Social Learning). Kedua, informational 

acquisition herding terjadi dimana informasi dan pengambilan keputusan pada saat yang sama, 

dan memutuskan untuk mengambil keputusan yang serupa. Ketiga, reputation and 

compensation based herding pada saat ini informasi di pasar tidak sempurna sehingga 

seseorang akan mengambil keputusan mengikuti tindakan orang lain untuk menjaga reputasi, 

mencapai karir atau mendapat kompensasi tertentu. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Overconfidence terhadap Komitmen Pengembalian Pinjaman 

Tindakan percaya diri secara umum dapat dipandang sebagai sifat positif karena 

mengarah pada kelangsungan hidup baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Negativitas bias muncul ketika individu tidak mengenali keterbatasan mereka atau dapat 

dikatakan percaya diri yang berlebih dan karenanya membuat keputusan yang salah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ngoc, (2013) mempelajari dampak bias perilaku terhadap keputusan 

investor di Perusahaan Efek di Vietnam, temuan menunjukkan bahwa bias ini mempengaruhi 

keputusan investor. Dittrich et al., (2005) meneliti dampak dari terlalu percaya diri dan 

penghindaran risiko pada keputusan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyimpangan dari pilihan optimal meningkat akibat dari investor yang terlalu percaya diri. 



Penelitian sebelumnya memberikan hasil bahwa overconfidence mempengaruhi perilaku 

individu dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini akan melihat perilaku overconfidence 

dalam pinjaman P2P yang diduga berpengaruh terhadap perilaku peminjam dalam melakukan 

komitmen pengembalian pinjaman yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya. Peminjam yang memiliki perilaku overconfidence merupakan individu yang 

memiliki kepercayaan yang terlalu tinggi pada dirinya bahwa bisa melakukan pengembalian 

pinjaman yang dilakukan. Individu yang terlalu percaya diri maka akan membuat keputusan 

berdasarkan kepercayaan mereka, bukan dengan mengevaluasi seluruh informasi/faktor lain, 

akibatnya keputusan yang diambil tidak rasional (Dittrich et al., 2005). Peminjam yang 

memiliki perilaku overconfidence diduga akan melakukan pengambilan keputusan yang salah 

dan dapat mempengaruhi komitmen pengembalian pinjaman P2P seseorang.  

H1 : Overconfidence berpengaruh signifikan terhadap komitmen pengembalian pinjaman P2P 

Pengaruh Herding terhadap Komitmen Pengembalian Pinjaman 

Supramono et al., (2018) menjelaskan bahwa pada dasarnya kata herding digunakan bagi 

sekumpulan binatang seperti: burung, ikan, atau bebek, yang bertindak ke berbagai arah yang 

sama secara bersamaan. Dalam konsep yang sama, secara tidak langsung manusia juga 

melakukan perilaku herding dalam kehidupan sosialnya. Studi sebelumnya menunjukkan 

proses pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh individu atau kelompok lain 

diberbagai hal terkait dengan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Kengatharan & 

Kengatharan, (2014) mengenai perilaku herding di pasar modal, perilaku herding dalam 

pengambilan keputusan kredit bank oleh Pradita et al., (2018) dan perilaku herding dalam 

rekomendasi investasi (Scharfstein & Stein, 1990). 

Penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh perilaku Herding pada perilaku 

peminjam dalam melakukan komitmen pengembalian pinjaman peer-to-peer lending. 

Peminjam cenderung mengambil keputusan karena mengikuti perilaku mayoritas peminjam 

lainnya. Apabila sebagian besar peminjam berkomitmen melakukan pengembalian, 

dimungkinkan peminjam yang lain juga berkomitmen melakukan pengembalian. Begitu pula 

sebaliknya, apabila sebagian besar kelompok peminjam berkomitmen untuk tidak melakukan 

pengembalian dimungkinkan peminjam lain juga melakukan tindakan serupa. 

H2 :  Herding berpengaruh signifikan terhadap komitmen  pengembalian pinjaman P2P

 




