
METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data berasal dari data 

primer yang diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online (Google Form). 

Pada penelitian ini pengukuran skor menggunakan skala Likert, menjabarkan variabel yang 

akan diukur menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan. Penelitian ini melakukan penelitian 

pada variabel overconfidence dan herding sebagai variabel independen dan komitmen 

pengembalian pinjaman sebagai variabel dependen. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah para pelaku pinjaman online peer to peer lending di 

Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling, sebagai 

kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu 

menyediakan informasi tersebut (Sekaran, 2006). Dengan demikian siapa saja yang dapat 

memberikan informasi baik secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat 

digunakan sebagai sampel, apabila dianggap cocok sebagai sumber data. Didasarkan pada 

Supramono & Haryanto, (2005) karena tidak diketahui populasi sesungguhnya, untuk 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian adalah minimal 100 responden yang mewakili 

dari populasi yang cukup besar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan penelitian 

(research error).  

Definisi Operasional 

Pengukuran konsep variabel overconfidence akan dilakukan menggunakan tes kalibrasi 

untuk melihat tingkat keyakinan seseorang berdasarkan dengan tingkat jawaban benar atau 

tingkat pengetahuan (Supramono et al., 2018). Pengukuran skor variabel overconfidence 

menggunakan soal pilihan ganda dimana diberikan skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk 

jawaban salah. Dalam tes kalibrasi ini akan diberikan 8 pertanyaan berupa pilihan ganda 

dengan 5 pertanyaan merupakan pengetahuan umum yang diadopsi dari penelitian sebelumnya 

(Hendra & Rita, n.d.) dan 3 pertanyaan berkaitan dengan objek penelitian. Responden diminta 

untuk memberikan tingkat keyakinan dari jawaban yang diberikan dengan persentase (0-

100%).   



Responden dikategorikan dalam kalibrasi yang baik apabila hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan tingkat keyakinan yang  dimiliki searah (Spence, 1996). Pada umumnya, 

tingkat keyakinan seseorang tinggi diiringi dengan tingkat  pengetahuan yang tinggi pula dan 

sebaliknya, apabila tingkat keyakinan semakin rendah maka tingkat pengetahuannya juga 

rendah. Ketika tingkat pengetahuan tidak searah dengan tingkat keyakinan maka dikatakan 

bahwa tidak terjadi kalibrasi yang baik (Simnett, 1996). Perilaku overconfidence dan 

underconfidence  adalah salah satu contoh suatu pertimbangan tidak terjadi kalibrasi dengan 

baik. Tingkat kalibrasi disajikan dalam  Tabel 1.  

Tabel 1. Tingkat Kalibrasi 

Tingkat Kalibrasi Tingkat Pengetahuan Tingkat Keyakinan 

Overconfidence Rendah Tinggi 

Moderat/ Kalibrasi Baik Tinggi/Rendah Tinggi/Rendah 

Underoverconfidence Tinggi Rendah 

Sumber : Simnett, (1996) 

Penelitian ini akan mengukur variabel Komitmen Pengembalian Pinjaman dan Herding 

dengan skala pengukuran yaitu likert scale dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 5 

(sangat setuju). Untuk analisis data diperlukan adanya aras pengukuran yang jelas, sehingga 

diperlukan indikator empirik pada variabel komitmen pengembalian pinjaman dan variabel 

herding (Tabel 2). 

Tabel 2. Indikator Empiris 

Variabel Definisi Dimensi Indikator Sumber 

Komitmen 

Pengembalian 

Pinjaman 

Tindakan peminjam 

dalam melakukan 

pengembalian 

pinjaman yang 

dicerminkan dengan 

kemauan yang kuat 

untuk bersedia 

mengembalikan 

pinjaman, kegigihan 

dalam melakukan 

pengembalian 

pinjaman, melakukan 

pengembalian 

pinjaman tepat waktu, 

keenggangan untuk 

tidak mengembalikan 

pinjaman yang 

dilakukan, dan merasa 

khawatir apabila tidak 

dapat melakukan 

pengembalian 

pinjaman. 

 a. Memiliki kemauan, yang 

kuat mengembalikan 

pinjaman.  

b. Berusaha dengan sungguh-

sungguh mengembalikan 

pinjaman. 

c. Mengembalikan pinjaman 

sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati. 

d. tidak menunda-nunda 

pengembalian pinjaman 

meski belum jatuh tempo. 

e. Enggan tidak membayar 

pinjaman yang dilakukan. 

f. Memiliki rasa was-

was/khawatir jika tidak 

dapat melunasi pinjaman 

saat jatuh tempo. 

g. Memenuhi kewajiban 

menjadi prioritas hidup. 

 



Herding • Informational Based 

Herding, dalam kondisi 

ini informasi tidak 

sepenuhnya tersedia 

sehingga terjadi 

pertukaran informasi 

antar individu dimana 

individu saling 

berinteraksi dan 

mempelajari perilaku 

individu-individu 

lainnya yang 

berdampak pada 

pengambilan 

keputusan. 

Terjadi pertukaran 

informasi antar 

individu. 

 

a. Saya mencari informasi 

perilaku peminjam pada 

pinjaman P2P Lending. 

b. Saya menerima informasi 

perilaku peminjam pada 

pinjaman P2P Lending. 

c. Saya mempelajari perilaku 

peminjam yang 

bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pengembalian 

pinjaman. 

d. Saya mempelajari perilaku 

peminjam yang tidak 

menunda-nunda dan 

melakukan pengembalian 

pinjaman tepat waktu. 

e. Saya melakukan interaksi 

dengan peminjam yang 

memiliki kemauan 

mengembalikan pinjaman. 

(Setiyono 

et al., 

2013) 

 • Informational 

acquisition based 

herding, terjadi pada 

saat individu 

memutuskan untuk 

langsung melakukan 

tindakan yang serupa 

dengan individu lain. 

Melakukan 

tindakan yang 

serupa. 

a. Peminjam lain memiliki 

kemauan yang kuat dalam 

melakukan pengembalian 

pinjaman. 

b. Peminjam lain bersungguh-

sungguh dalam melakukan 

pengembalian pinjaman. 

c. Peminjam lain melakukan 

pengembalian pinjaman 

tepat waktu. 

d. Peminjam lain tidak 

menunda-nunda 

mengembalikan pinjaman. 

e. Peminjam lain tidak ada 

yang mangkir dari 

pinjaman. 

 

 

 • Reputation and 

compensation based 

herding,  tindakan yang 

dilakukan dimana 

individu peminjam 

mengambil keputusan 

mengikuti tindakan 

sebagian besar 

peminjam yang 

memiliki pengaruh 

dan/atau telah berhasil 

melakukan tindakan 

tersebut sebelumnya 

umtuk menjaga 

reputasi, mencapai 

karir, dan mendapat 

kompensasi tertentu. 

Mengikuti 

tindakan 

mayortitas orang 

yang berpengaruh 

bagi tindakan 

individu. 

a. Orang-orang berpengaruh 

disekitar saya yang 

melakukan pinjaman P2P 

taat melakukan 

pengembalian pinjaman. 

b. Pengusaha yang berhasil 

disiplin dalam melakukan 

pengembalian pinjaman 

P2P. 

c. Anggota keluarga lain tidak 

mangkir dari pinjaman P2P 

yang dilakukan. 

d. Banyak teman 

dilingkungan bersungguh-

sungguh melakukan 

pengembalian pinjaman 

P2P. 

 

 



Teknik Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Uji regresi linear berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara  dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Chandrarin, 

2017). Dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner (google form), model 

yang akan diuji secara empiris adalah pengaruh perilaku overconfidence dan herding terhadap 

komitmen pengembalian pinjaman.  Pada variabel overconfidence dilakukan uji kalibrasi untuk 

melihat perilaku overconfidence responden.  

Langkah-langkah pengujian yaitu pertama dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk 

menyatakan bahwa pengujian tepat dan akurat. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk 

mengindari adanya masalah-masalah asumsi klasik pada penelitian dengan melakukan 

beberapa pengujian seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda 

menggunakan program SPSS 16 dapat dilakukan. Pada uji regresi linear berganda akan dilihat 

dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Model regresi linear berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X 1+ b2X2 + e 

Keterangan :  

Y  = Komitmen Pengembalian Pinjaman 

a  = Konstanta 

b1,b2  = Koefisien Regresi 

X1 = Perilaku Overconfidence 

X2  = Perilaku Herding  

e = Nilai Eror 




