
HASIL  

 Sampel diperoleh dengan cara melakukan contact person kepada teman, saudara, atau 

orang-orang yang melalui Whatsapp, atau sosial media lain seperti Instagram, Line, Facebook. 

Kemudian berdialog singkat untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dijadikan sampel 

dalam penelitian. Selanjutnya, diminta untuk mengisi kuesioner berupa google form. Pada 

responden selanjutnya, meminta bantuan dari responden awal untuk membantu menyebarkan 

kuesioner kepada orang-orang yang mereka kenal yang juga memiliki pinjaman online “Peer 

to peer Lending”. Data keseluruhan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah 

dilakukan pada 7 April 2020 hingga 2 Mei 2020 sebanyak 130 responden, diambil sampel 

penelitian sebanyak 100 responden yang melakukan pinjaman online (peer to peer lending). 

Statistik deskriptif karakteristik responden dan transaksi pinjaman disajikan pada Tabel 3 & 4. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Karakteristik Responden 

No Kategori Sub Kategori Jumlah Prosentase 

1 Usia 17-25 Tahun 

26-30 Tahun 

31-35 Tahun 

36-40 Tahun 

41-45 Tahun 

29 

33 

28 

7 

3 

29 % 

33 % 

28 % 

7 % 

3 % 

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 

Perempuan 

29 

71 

29 % 

71 % 

3 Status Pernikahan Menikah 

Belum Menikah 

62 

38 

62 % 

38 % 

4 Pekerjaan Mahasiswa 

PNS 

Ibu rumah tangga 

Pegawai swasta 

Wirausaha 

19 

2 

29 

36 

14 

19 % 

2 % 

29 % 

36 % 

14 % 

5 Pendapatan per bulan < Rp 1 Juta 

Rp 1 – 2,5 Juta 

Rp 2,6 – 5 Juta 

Rp 5,1 – 10 Juta 

>Rp 10 Juta 

20 

55 

19 

3 

3 

20 % 

55 % 

19 % 

3 % 

3 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020  

Tabel 2. Statistik Deskriptif Karakteristik Transaksi Pinjaman 

No Kategori Sub Kategori Jumlah Prosentase 

1 Lama transaksi  < 1 Tahun 

1 – 3 Tahun 

3 – 5 Tahun 

88 

12 

- 

88% 

12% 

- 

2 Banyak transaksi  1 – 3 Kali 

3 – 5 Kali 

> 5 Kali 

85 

12 

3 

85 % 

12 % 

3 % 

3 Tujuan Pinjaman Biaya sehari-hari 

Pembelian konsumtif 

Modal usaha 

Biaya kesehatan 

Biaya pendidikan 

38 

52 

39 

- 

4 

38 % 

52 % 

39 % 

- 

4 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 



 Usia responden pada penelitian ini berkisar antara 17-45 tahun. Sebanyak tujuh puluh 

satu atau 71% dari total responden adalah perempuan. Responden yang sudah menikah (62%) 

sebanyak 62 dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta (36%) sebanyak 36 yang 

mendominasi dalam penelitian ini. Sebagian besar responden memiliki pendapatan per bulan 

antara Rp 1 – 2,5 Juta yaitu sebanyak 55 responden atau 55% dari total responden. 

Mengingat perkembangan pinjaman online atau peer to peer lending di Indonesia baru 

mulai sejak tahun 2016, sehingga sesuai dengan hal tersebut dalam penelitian ini rentang waktu 

terlama responden melakukan pinjaman adalah 3 tahun. Sebanyak 88% dari total responden 

responden melakukan transaksi pinjaman P2P ini dengan rentang waktu selama kurang dari 

satu tahun. Transaksi sebagian besar responden sebanyak 1-3 kali yaitu dilakukan oleh delapan 

puluh lima atau 85% dari total responden, sisanya sebanyak lima belas (15%) responden sudah 

melakukan pinjaman lebih dari 5 kali. Pinjaman untuk pembelian konsumtif menjadi tujuan 

pinjaman yang sering dilakukan yaitu sebanyak 52 responden, diikuti dengan tujuan untuk 

biaya sehari-hari 38 responden, serta sisanya untuk modal usaha, dan biaya Pendidikan. 

Uji Kalibrasi  

 Uji kalibrasi bertujuan untuk mengetahui apakah responden memiliki tingkat percaya 

diri yang tinggi (overconfidence), moderat, atau rendah (underconfidence). Pengukuran 

dilakukan dengan perhitungan nilai dari tingkat pengetahuan dan tingkat keyakinan seluruh 

responden dengan rumus sebagai berikut (Supramono et al., 2018): 

Tingkat Pengetahuan   = [(100% : jumlah pertanyaan) × jumlah jawaban benar] 

     = [(100% : 8) × 477] 

     = 59,625 

Rata-rata seluruh Tingkat Keyakinan  = 86,46375 

Tingkat Overconfidence   = Tingkat Pengetahuan – Rata-rata seluruh Tingkat Keyakinan

     = 59,625 - 86,46375 

= -26,83875 

Hasil perhitungan pada tes kalibrasi tingkat overconfidence menunjukan nilai negatif 

yaitu sebesar -26,83875, hal ini menunjukan bahwa rata-rata tingkat keyakinan responden lebih 

besar dari tingkat pengetahuannya atau dapat dikatakan rata-rata responden adalah 

overconfidence. Hasil perhitungan tingkat overconfidence untuk masing-masing responden 

disajikan pada tabel 5. 

 



Table 3. Hasil Tes Kalibrasi 

Pengetahuan Keyakinan Jumlah Responden Keterangan 

Tinggi Tinggi 3 Moderat/Kalibrasi Baik 

Rendah Rendah - - 

Tinggi Rendah 68 Overconfidence 

Rendah Tinggi 29 Underconfidence 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas digunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan bahwa suatu alat uji 

memiliki ketepatan dan keakurasian dalam melakukan pengukuran (Ghozali, 2013). Setelah 

dilakukan pengujian validitas terhadap variabel herding dan komitmen pengembalian pinjaman 

dinyatakan valid. Hal ini dilihat dari nilai corrected item-total correlation atau nilai r Hitung 

semua total item lebih besar dari 0,30. Setelah dilakukan uji validitas dilanjutkan dengan 

dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah item pada variabel yang digunakan reliabel 

atau dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, semua item menunjukkan reliabilitas pada masing-

masing variabel. Variabel dinyatakan reliabel menurut Ghozali, (2013) apabila nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas disajikan dalam Tabel 6.  

Tabel 4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item r. Hitung Cronbach’s 

Alpha 

Komitmen 

Pengembalian Pinjaman 

(Y) 

Pertanyaan 1 0,810 0,8920 

Pertanyaan 2 0,780 

Pertanyaan 3 0,786 

Pertanyaan 4 0,800 

Pertanyaan 5 0,741 

Pertanyaan 6 0,768 

Pertanyaan 7 0,795 

Pertanyaan 8 0,443 

Herding (X2) Pertanyaan 1 0,519 0,801 

Pertanyaan 2 0,456 

Pertanyaan 3 0,586 

Pertanyaan 4 0,562 

Pertanyaan 5 0,492 

Pertanyaan 6 0,593 

Pertanyaan 7 0,568 

Pertanyaan 8 0,660 

Pertanyaan 9 0,582 

Pertanyaan 10 0,674 

Pertanyaan 11 0,410 

Pertanyaan 12 0,407 

Pertanyaan 13 0,452 

Pertanyaan 14 0,499 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 



Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Untuk mengetahui apakah variabel residual dalam model regresi terdistribusi normal 

maka perlu dilakukan uji normalitas. Arum, (2012) menyatakan data dapat dinyatakan 

terdistribusi normal apabila data ploting mengikuti garis diagonal dan menggunakan uji 

statistik yaitu uji kolmogorov smirnov. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov smirnov data 

akan dinyatakan terdistribusi normal jika tingkat signifikansi atau Sig. (2-tailed) > 0,05. Pada 

penelitian ini telah dilakukan uji normalitas pada ketiga variabel yaitu overconfidence, herding 

dan komitmen pengembalian pinjaman dengan analisis uji statistik Kolmogorov smirnov (KS). 

Hasil analisis menunjukan nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,087  

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas untuk menguji apakah ditemukan korelasi sempurna pada variabel 

independen dalam regresi (Arum, 2012). Apabila terjadi multikolinearitas, maka korelasi 

anatar variabel independen adalah sama dengan nol (Variabel ortogonal). Menurut Ghozali, 

(2013) variabel tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

Hasil pengolahan untuk nilai tolerance pada masing-masing variabel adalah 0,987 dan 0,987 

nilai ini lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF untuk variabel overconfidence maupun 

variabel herding sebesar 1,014 lebih kecil dari 10. Hasil pengolahan data menunjukan bahwa 

variabel-variabel penelitian tidak ada gejala multikolinearitas. 

Uji Heterokedastisitas  

 Uji heterokedastisitas menjadi salah satu faktor model regresi tidak akurat, uji ini 

bertujuan untuk melihat apakah terjadi kesamaan varian pada nilai residu dalam model regresi 

(Ghozali, 2013). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

metode statistik dengan beberapa pengujian seperti uji Park, uji Glejser, uji White, uji 

Spearman’s Rank Correlation, uji Goldfeld Quandt dan uji Breusch-Pagan-Godfrey (Arum, 

2012). Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terjadi 

Heterokedastisitas dilihar dari nilai sig. masing-masing variabel apabila lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi Heterokedastisitas. Hasil pengolahan data menunjukan nilai sig. variabel 

overconfidence, dan herding berturut-turut adalah 0,062 dan 0,416 dimana nilai ini lebih besar 

dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas. 



Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian 

memiliki hubungan secara linear atau tidak. Uji linearitas dapat menjadi salah satu syarat untuk 

melakukan uji regresi linear sebagai alat uji yang mengkonfirmasi apakah variabel memiliki 

hubungan yang linear  (Duli, 2019). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antar 

variabel penelitian secara signifikan apabila nilai sig. pada deviation from linearity > 0,05 

(Suyono, 2018). Pada penelitian ini nilai sig. variabel overconfidence adalah 0,863 dan sig. 

variabel herding adalah 0,897 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat 

hubungan linearitas pada variabel-variabel penelitian. 

Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis dilakukan bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 

dibentuk yaitu untuk mengetahui pengaruh overconfidence dan herding terhadap komitmen 

pengembalian pinjaman. Pengujian hipotesis dengan lebih dari satu variabel independen 

terhadap satu variabel dependen digunakan uji regresi linear berganda. Pengujian regresi linear 

berganda dilakukan dengan signifikansi pengaruh secara simultan (bersama) melalui Uji 

Statistik F dan signifikansi pengaruh secara parsial (individu) melalui Uji t serta dilakukan 

intepretasi koefisien determinasi (R2) untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variable dependen penelitian. Hasil uji F, uji t dan koefisien determinasi (R2) 

disajikan pada tabel 7.   

Tabel 5. Hasil Uji Linear Regresi Berganda 

Model 
Nilai Statistik 

B T Sig. 

(Constan) 10,264 2,466 0,015 

Overconfidence (X1) 0,298 1,114 0,268 

Herding (X2) 0,292 2,807 0,000 

  F Sig. 

  8,472 0,000b 

    

Model Summary R. Square  0,149  

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan hasil yang diperoleh koefisien variabel overconfidence dan herding 

menunjukkan arah yang positif. Hasil uji t untuk uji pengaruh secara parsial menunjukkan nilai 

sig. untuk variabel overconfidence sebesar 0,268 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 1 

ditolak atau overconfidence tidak berpengaruh terhadap komitmen pengembalian pinjaman. 

Sedangkan variabel herding memiliki nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel herding 



berpengaruh positif terhadap komitmen pengembalian pinjaman dan hipotesis 2 diterima. 

Variabel herding berpengaruh signifikan pada α=5%, hal ini dilihat dari probabilitas sig. 

variabel herding berada dibawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang terbukti 

pada penelitian ini adalah herding berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

pengembalian pinjaman P2P. 

Jika dilihat secara simultan melalui uji F menunjukkan bahwa nilai Sig. kedua variabel 

sebesar 0,000b < 0,05 sehingga variabel overconfidence dan herding secara bersama 

berpengaruh terhadap komitmen pengembalian pinjaman. Oleh karena itu, hipotesis 1 ditolak 

karena tidak didukung data penelitian sedangkan hipotesis 2 diterima karena didukung data 

penelitian. Nilai R2 atau koefisien determinasi sebesar 0,149 yang berarti bahwa 14,9% yang 

mempengaruhi komitmen pengembalian pinjaman  dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh 

variabel overconfidence dan herding. Sedangkan 85,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti.  

Y = 10,264 + 0,298X1 + 0,292X2 + e 

Keterangan :  

Y  = Komitmen Pengembalian Pinjaman    X2  = Perilaku Herding 

X1 = Perilaku Overconfidence     e  = Nilai eror 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Overconfidence Terhadap Komitmen Pengembalian Pinjaman 

 Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel overconfidence tidak berpengaruh 

terhadap komitmen pengembalian pinjaman. Hasil koefisiensi variabel menunjukkan arah yang 

positif, artinya semakin tinggi tingkat kerpercayaan berlebih (overconfidence) peminjam, maka 

semakin tinggu pula komitmen pengembalian pinjaman. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Pompain (2012), dimana overconfidence merupakan bias 

yang timbul akibat adanya emosi yang membentuk persepsi seseorang akan dirinya merasa 

pandai dan tau akan suatu hal. Persepsi tersebut membuat kecenderung seseorang enggan 

menerima kenyataan bahwa sebenarnya dirinya tidak begitu pandai ataupun tidak sepenuhnya 

tahu akan hal tersebut. Sehingga, seorang dengan tingkat percaya diri terlalu tinggi 

(overconfidence) seringkali tidak tepat dalam melakukan pengambilan keputusan. 

 Overconfidence tidak berpengaruh terhadap komitmen pengembalian pinjaman 

mungkin terjadi karena pengetahuan dan keyakinan yang menjadi faktor pengukuran variabel 

overconfidence dirasa tidak diperlukan sebagai dasar seseorang memiliki komitmen 



pengembalian pinjaman. Responden merasa bahwa pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki 

tidak mempengaruhi komitmennya dalam melakukan pengembalian pinjaman selama dirinya 

tidak mengurangi niat, dan kemauannya untuk berkomitmen mengembalikan pinjaman  

sebagai bagian dari kewajiban yang dijadikan prioritas hidup. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden pada pertanyaan satu hingga tujuh variabel komitmen pengembalian pinjaman, 

dimana rata-rata responden menjawab sangat setuju memiliki kemauan kuat untuk melakukan 

pengembalian pinjaman hingga sangat setuju bahwa Mengembalikan pinjaman adalah 

kewajiban yang sangat prioritas. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Iramani, 

(2014) dan Rakhmatulloh & Asandimitra, (2019) yang menyatakan bahwa tingkat percaya diri 

yang terlalu tinggi (overconfidence) tidak selalu mempengaruhi seseorang dalam pengambilan 

keputusan. Rasa percaya diri atau tingkat keyakinan merupakan penilaian yang dianggap 

subyektif untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan 

seperti investasi dan keputusan lainnya. Sehingga dapat dianggap wajar apabila overconfidence 

tidak mempengaruhi komitmen pengembalian pinjaman.  

Pengaruh Herding terhadap Komitmen Pengembalian Pinjaman 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Herding berpengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen pengembalian pinjaman. Responden cenderung memiliki perilaku yang sama 

dengan perilaku peminjam lain. Arah koefisien variabel positif yang artinya Apabila sebagian 

besar peminjam berkomitmen melakukan pengembalian (komitmen tinggi), dimungkinkan 

peminjam yang lain juga berkomitmen melakukan pengembalian. Begitu pula sebaliknya, 

apabila sebagian besar kelompok peminjam tidak berkomitmen untuk melakukan 

pengembalian maka peminjam lain juga tidak berkomitmen melakukan pengembalian 

pinjaman (komitmen rendah).  

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku herding peminjam dalam kaitannya dengan komitmen 

pengembalian pinjaman dapat berdampak positif maupun negatif. Sejalan apa yang 

dikemukakan oleh Supramono et al., (2018), perilaku herding dapat berdampak positif jika 

keputusan yang diambil benar, namun apabila keputusannya salah maka perilaku tersebut dapat 

menyesatkan. Dalam penelitian ini, apabila peminjam cenderung mengikuti perilaku herding 

untuk berkomitmen mengembalikan pinjaman maka hal tersebut baik untuk dilakukan. Akan 

tetapi, apabila perilaku yang diikuti sebaliknya untuk tidak berkomitmen melakukan 

pengembalian pinjaman, maka ini dapat dikatakan sebagai bias perilaku atau perilaku yang 

tidak rasional/menyesatkan. 




