
KESIMPULAN 

 Berdasarkan data responden dapat dilihat mayoritas peminjam dalam peer to peer 

lending ini berusia antara 17 hingga 30 tahun. Hal ini karena pada usia tersebut adalah usia 

yang berkaitan erat dengan teknologi dan sistem yang digunakan peer to peer lending adalah 

sistem berbasis teknologi (platform). Mayoritas peminjam adalah perempuan dengan 

penghasilan rata-rata berkisar antara 1 – 2,5 juta per bulan. Dilihat dari uji kalibrasi yang 

dilakuakan dikatakan bahwa rata-rata responden memiliki tinggat kepercayaan diri yang lebih 

tinggi dari tingkat pengetahuannya atau disebut dengan overconfidence.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa herding 

berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen pengembalian pinjaman, sedangan 

overconfidence tidak berpengaruh. Sehingga, perlu untuk mempertimbangkan variabel herding 

dalam kaitannya dengan komitmen pengembalian pinjaman. Herding perlu sebagai bahan 

pertimbangan karena mengingat bahwa herding memiliki dua dampak yang timbul yaitu 

dampak positif maupun negatif. Dampak positif apabila sebagian besar atau mayoritas 

peminjam melakukan komitmen pengembalian pinjaman, maka individu peminjam akan 

melakukan hal yang sama. Dampak negatif apabila sebagian besar peminjam tidak memiliki 

komitmen pengembalian pinjaman, maka individu peminjam juga tidak memiliki komitmen 

pengembalian pinjaman. Sehingga, peminjam dapat mengikuti arah dampak yang positif 

maupun dampak negatif tersebut sesuai dengan perilaku mayoritas peminjam.  

IMPLIKASI 

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu implikasi teoritis dan 

implikasi terapan. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi ilmu manajemen 

keuangan khususnya pada keuangan berbasis perilaku, mengingat belum banyak atau bahkan 

diduga belum ada penelitian tentang perilaku keuangan yang berpengaruh terhadap komitmen 

pengembalian pinjaman (peer to peer lending). Penelitian ini telah membuktikan bahwa 

herding mampu mempengaruhi komitmen pengembalian pinjaman pada objek peer to peer 

lending. Hasil penelitian ini diharapkan membantu akademisi untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor bias perilaku seperti herding dan overconfidence atau faktor bias lainnya pada 

keputusan atau tindakannya dalam hal ini komitmen pengembalian pinjaman, yang dimana 

memberikan peluang baru untuk penelitian.  



Sedangkan implikasi terapan berhubungan dengan kontribusinya terhadap para 

pengguna peer-to-peer lending (pemberi pinjaman dan peminjam). Penelitian ini dapat sebagai 

acuan bagi para pemberi pinjaman (lender) pada platform peer to peer lending untuk lebih 

memperhatikan kategori kelayakan peminjam yang dinyatakan layak untuk diberikan 

pinjaman. Hal tersebut mengingat bahwa masih memungkinkan terjadinya gagal bayar akibat 

dari peminjam yang mengikuti dampak negatif dari perilaku herding untuk tidak berkomitmen 

melakukan pengembalian pinjaman. Sedangkan untuk peminjam (borrower) diharapkan 

penelitian ini dapat berkontribusi sebagai acuan agar para peminjam dapat mengarahkan bias 

perilaku herding dalam konteks komitmen pengembalian pinjaman ini kearah yang positif dan 

meningkatkan komitmennya dalam melakukan pengembalian pinjaman.  

KETERBATASAN DAN SARAN  

 Sepertihalnya penelitian sebelumnya, penelitian ini juga terdapat beberapa 

keterbatasan. Pertama, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen dengan baik, dilihat dari koefisien determinasi pada variabel 

penelitian ini hanya sebesar 14,9%. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain yang dapat 

digunakan untuk mengukur bias perilaku peminjam dalam pengaruhnya terhadap komitmen 

pengembalian pinjaman seperti confirmation bias, mental accounting, dan heuristic bias. 

Kedua, penelitian ini menggunakan google form untuk penyebaran kuesioner, dimana peneliti 

tidak dapat mendampingi secara langsung respondennya dalam melakukan pengisisan 

kuesioner, sehingga dimungkinkan terjadinya ketidakpahaman dan kesalahan pengisian oleh 

responden.  

 Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat disarankan untuk pemberi pinjaman pada 

platform peer to peer lending  untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap kategori 

kelayakan untuk penerima pinjaman agar memperkecil kemungkinan gagal bayar. Bagi 

peminjam diharapkan dapat melihat pertimbangan-pertimbangan bias perilaku pada dirinya, 

karena sesuai dengan hasil penelitian ini rata-rata peminjam memiliki bias perilaku seperti 

overconfidence dan herding yang pada dasarnya bias adalah tindakan yang tidak rasional yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak rasional atau tidak tepat. Untuk 

penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan variabel bias perilaku lain yang didiguga 

berpengaruh terhadap komitmen pengembalian pinjaman. Selain itu penelitian ini dapat 

dilakukan dengan sampel atau objek yang berbeda. 




