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TELAAH PUSTAKA 

Keuangan berbasis perilaku  

Keuangan berbasis perilaku (Behaviour finance) adalah studi yang 

mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku 

keuangan. Shefrin (2000) menyatakan tingkah laku mempengaruhi perilaku 

para praktisi dalam mengambil keputusan. Nofsinger (2001) mendefinisikan 

keuangan berbasis perilaku adalah bagaimana manusia secara actual 

berperilaku dalam sebuah penentuan keputusan keuangan. Menurut kedua 

pengertian diatas pengambilan keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi 

oleh data dan angka-angka statistik saja, namun terdapat faktor lain yaitu 

perilaku. 

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenani pengambilan keputusan 

keuangan, yaitu sudut pandang dari keuangan tradisional dan sudut pandang 

keuangan berbasis perilaku. Dimana sudut padang ekonomi tradisional 

menyatakan pengambilan keputusan keuangan berdasarkan informasi penuh 

dan rasional, sedangkan dari sisi keuangan berbasis perilaku. pengambilan 

keputusan keuangan tidak hanya berdasarkan rasionalitas yang ada saja 

melainkan terdapat faktor irasional yang mempengaruhinya (Park dan Sohn, 

2013).  

Keuangan berbasis perilaku dibangun berdasarlan oleh beberapa asumsi dan 

ide dari pelaku ekonomi. Keterlibatan emosional, kemampuan kognitif, 

interaksi sosial dan berbagai macam hal yang melekat dalam diri manusia akan 

saling berinteraksi (Ricciardi dan Simon, 2000) kemudian dapat melandasi 

munculnya keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Salah satu perilaku 

yang timbul akibat interaksi sosial adalah perilaku kawanan atau kelompok 

yang dalam istilah psikologi disebut sebagai herding.  
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Herding 

Herding didefinisikan sebagai tindakan yang  dilakukan seseorang seperti apa 

yang dilakukan oleh kelomponya, walaupun informasi privat mereka 

mengisyaratkan untuk melakukan hal yang berbeda. Herding memang bukan 

perilaku yang lazim terjadi. Herding terjadi karena dalam interaksi sosial 

individu secara spontan akan mengikuti perilaku kelompoknya (Banerjee, 

1992). Namun bukan berarti perilaku seperti itu tidak dilakukan oleh para 

pengambil keputusan keuangan. Pengambil keputusan keuangan bisa saja 

bertindak berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain ataupun 

kelompok lain.  

Herding merupakan kecenderungan individu untuk meniru tindakan dari 

kelompok yang lebih besar, namun tidak semua orang melakukan tindakan 

yang sama (Trueman, 1994). Perilaku ini terjadi terutama pada saat seseorang 

atau sekelompok orang yang harus mengambil keputusan dengan berbagai 

jenis keterbatasan, misalnya keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan. 

Herding  terjadi ketika individu mengubah prinsip dan tindakannya agar sesuai 

dengan prinsip dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain (Scharfstein dan 

Stein, 1990; Banerjee, 1992). 

Terdapat beberapa alasan mengapa perilaku herding terjadi, salah satunya  

adalah tekanan sosial dimana individu menginginkan hal yang sama seperti 

apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Tekanan sosial ini menjadi kekuatan 

yang sangat besar mempengaruhi herding, karena kebanyakan individu 

memiliki keinginan alami untuk sama seperti kelompok. Jika berbeda, 

individu enggan untuk di cap sebagai individu buangan dalam kelompoknya.  

Dalam penelitian Liu (2015) membagi herding kedalam dua kategori yaitu 

herding kelompok dan herding reputasional. Herding kelompok adalah 
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herding yang terjadi ketika seseorang cenderung mengikuti apa yang 

dilakukan oleh kelompoknya secara umum tanpa membedakan reputasi 

anggota kelompok. Hal tersebut karena secara tidak langsung manusia meniru 

apa yang dilakukan oleh kelompoknya atau herding sesuai dengan konsep 

animal spirit (Keynes, 1936). Dalam konsep animal spirit mengambarkan 

sekumpulan binatang yang menuju kearah yang sama. Analogi ini juga 

berlaku pada manusia dalam kehidupan sosialnya. Orang melakukan apa yang 

dilakukan oleh semua orang, walaupun informasi privat mereka 

mengisyaratkan untuk melakukan tindakan yang berbeda (Banerjee (1992) 

dan Bikhchdanani et al. (1992)). Sebagai contoh dalam perilaku keuangan 

adalah ketika reksa dana akan lebih memilih berinvestasi dengan mengikuti 

keputusan investasi yang diambil oleh reksa dana lain dari pada mengikuti 

keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan asuransi (Scharfstein dan 

Stein, 1990). Contoh lain adalah temuan Sias dan Choi (2008) bahwa investor 

institusional yang perhatian terhadap reputasi lebih suka mengikuti keputusan 

investasi dari investor institusional dengan klasifikasi yang sama daripada 

klasifikasi investor institusional yang berbeda. Reksa dana lebih cenderung 

melakukan herding pada keputusan reksa dana lain daripada investor 

institusional seperti bank, perusahaan asuransi, dan investor institusional lain 

yang bukan reksa dana. 

Herding reputasional terjadi karena orang menjadikan reputasi pihak lain yang 

lebih baik sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Banyak perilaku yang 

individu lakukan untuk sama dengan kawanannya. Tak jarang individu 

melakuka apa yang dilakuakan oleh figure yang lebih sukses atau dengan kata 

lain figure yang memiliki reputasi baik. Misalkan  reputasi  baik  didalam 

perusahaan. Reputasi baik perusahaan secara langsung mempengaruhi pola 

perilaku strategis perusahaan dan karakteristik diamati dari cara di mana 

sebuah organisasi melakukan pengambilan keputusan dan fungsi perencanaan 
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yang berkaitan dengan isu-isu yang adalah kepentingan strategis untuk 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas (Oghojafor, 2007). 

Karena reputasi perusahaan adalah langsung berhubungan dengan identitas 

perusahaan perusahaan dan ditafsirkan sebagai sebuah  tujuan dan nilai-nilai 

dari perusahaan yang menciptakan rasa memiliki di antara para pemangku 

kepentingan di dalamnya  (George et al., 2012). Sehingga berapa individu 

percaya jika mengikuti tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh pihak 

yang memiliki reputasi baik akan membuat dirinya juga akan memiliki 

reputasi baik pula dikemudian hari.  

Keputusan Pengambilan Kredit 

Keputusan Pengambilan Kredit termasuk dalam keputusan pendanaan, dan 

keputusan pendanaan merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu 

usaha, karena dana atau modal adalah faktor internal pengambat  

berkembangnya suatu usaha (Caca dan Kushi, 2010). Banyak cara yang 

ditempuh oleh para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, 

karena keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan berdampak 

tehadap nilai dari perusahaan dan aktivitas perusahaan. Terdapat berbagai 

bentuk dana untuk memenuhi pendanaanya. Prapaska (2012) menyebutkan 

bahwa sumber pendanaan dapat diperoleh dari internal perusahaan maupun 

eksternal perusahaan. Dari eksternal perusahaan tak jarang para pengusaha 

memenuhi kebutuhan pendanaan dengan melakukan kredit. Namun, dalam 

pengambilan keputusan kredit tidak hanya didasarkan pada data statistik 

kebutuhan yang ada (keuangan tradisional) saja namun juga terdapat faktor 

lain yang mempengaruhinya seperti halnya faktor emosi dan interaksi sosial 

seseorang (Baddeley, 2010). 

Menurut Veitzhal (2006) kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau dari satu 

pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari 
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penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati 

kedua belah pihak. Besar kecil pemberian kredit tergantung kepada barang 

agunan. Pemberian kredit memiliki manfaat yang besar bagi pelaku UMKM 

di Indonesia. Dalam kebijakan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 

2013, mengatur bahwa pemberian kredit pada sektor UMKM disetiap tahunya 

secara nominal harus ditambah. 

Banyak program/ kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga 

keuangan terkait yang memberikan pinjaman dalam rangka membantu 

pendanaan UMKM (Kementrian perdagangan, 2012). Wujud dan program 

kegiatan yang diberikan beraneka macam seperti kredit dengan bunga ringan, 

pemberian kredit dengan barang jaminan yang lebih mudah dan pemberian 

kredit dengan tempo yang lebih panjang. Dampak yang diberikan dari 

program pendanaan beraneka ragam. Seperti yang ditemui pada penelitian 

Novianti (2012) mendapatkan hasil bahwa pendanaan usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 

Bali berdampak signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM, tercermin dari 

meningkatnya jumlah aset, omzet penjualan dan laba sebelum pajak. Namun 

disisi lain hasil penelitian Susilo (2010) tentang peran perbankan dalam 

pembiayaan UMKM di DIY  menunjukkan akses UMKM terhadap sumber 

pendanaan perbankan perlu ditingkatkan, termasuk juga sumber-sumber 

pendanaan lain non-perbankan seperti modal ventura dan lembaga penjamin 

kredit. Di sisi lain banyak kredit pendanaan yang macet, sehingga patut 

dipertanyakan penyebab macetnya kedit 

 

Minat 

Minat adalah kemauan dan keinginan yang terkumpul menjadi satu untuk 

menjadi dorongan dalam melakukan suatu tindakan (Passos dan Caetano, 
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2005). Minat juga berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Crow, 1973). Selain 

itu Moody dan Siponen (2013) dan Pee et al (2008) mengatakan bahwa minat 

adalah keinginan, niatan, dan kemauan untuk melakukan suatu tindakan. 

Dengan kata lain ketika individu dihadapkan pada situasi banyak pilihan, 

pengaruh dari minat akan bekerja secara tidak sadar untuk memilih sesuatu 

yang sesuai dengan dorongan motivasi sosial yang ada.  

Minat yang tinggi muncul berdasarkan pada pengalaman dan juga kemampuan 

yang tinggi dalam melakukan suatu perilaku (Leone et al, 1999). Pengalaman 

dan kemampuan yang dimiliki individu tidak diperolehnya secara instan 

melainkan dibangun melalui proses dan diawali dari individu terlahir di dunia 

hingga saat ini. Malhotra et al (2005) mengatakan bahwa minat merupakan 

hasil dari berbagai hal yang terjadi di masa lalu. Sehingga faktor emosi dan 

pengalaman selama berinteraksi sosial turut berperan dalam timbulnya minat 

seseorang. 

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi minat (Crow, 1972) yaitu: The 

Factor Inner Urge yang berarti rangsangan yang datang dari lingkungan atau 

ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan 

mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap keputusan 

pengambilan kredit, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin 

mengambil kredit dengan alasan permodalan kurang dan lingkungan atau 

kelompok juga banyak yang mengambil kredit. Faktor kedua adalah The 

Factor Of Social Motive yang berarti minat seseorang terhadap obyek atau 

sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

manusia dan oleh motif sosial, misal pelaku UMKM berminat mengambil 

kredit untuk mengembangkan usahanya supaya status sosialnya di masyarakat 
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juga naik. Faktor yang ketiga ialah Emosional Factor yaitu faktor perasaan 

dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek misalnya perjalanan 

sukses yang dipakai pelaku UMKM dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula 

membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya 

minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan 

menyebabkan minat seseorang berkurang.  

 

Pengembangan Hipotesis 

Manstead (2000), Warburton dan Terry (2000) menyatakan bahwa faktor 

lingkungan mempengaruhi minat atau motivasi dari seseorang. Kelompok 

sosial menentukan kekuatan dari lingkungan luar untuk dapat mempengaruhi 

individu melakukan tindakan tertentu. Semakin kuat dorongan kelompok 

sosial, maka semakin tinggi minat individu untuk melakukan sesuatu. Selain 

itu dalam memutuskan tindakan dalam lingkungan sosialnya manusia tidak 

hanya bedasarkan informasi lisan yang diperolehnya saja. Apa yang dilakukan 

oleh kelompoknya turut mempengaruhi minat seseorang. Hal tersebut juga 

terjadi pada pelaku UMKM dalam melakukan keputusan pendanaan. Perilaku 

kelompok UMKM dalam melakukan keputusan pendanaan diduga akan 

mempengaruhi minat individu pelaku UMKM dalam melakukan keputusan 

pendanaan seperti halnya kredit, sehingga dapat dituliskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Perilaku kelompok UMKM dalam melakukan keputusan 

pendanaan berpengaruh signifikan positif  terhadap minat 

pengambilan kredit 

Banyak faktor yang mempengaruhi minat atau motivasi individu. Tak jarang 

individu melakukan apa yang dilakuakan oleh figure yang lebih sukses atau 

dengan kata lain figure yang memiliki reputasi baik. Misalkan  reputasi  baik  
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didalam menjalankan usaha. Reputasi baik individu dalam menjalankan usaha 

secara langsung mempengaruhi pola perilaku strategis individu dan 

karakteristik diamati dari cara di mana sebuah organisasi melakukan 

pengambilan keputusan dan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan isu-isu 

yang adalah kepentingan strategis untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan 

dan profitabilitas (Oghojafor, 2007). Karena reputasi individu adalah langsung 

berhubungan dengan identitas usahanya dan ditafsirkan sebagai sebuah  tujuan 

dan nilai-nilai dari usaha yang menciptakan rasa memiliki di antara para 

individu yang menjalankannya  (George et al., 2012).  Sehingga reputasi atau 

tindakan dari orang yang dianggap unggul turut pula mempengaruhi minat 

seseorang dalam menentukan keputusan. Dalam penelitian ini dapat dituliskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H2: Perilaku pihak yang memiliki reputasi baik dalam usaha 

UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pengambilan kredit 

Kesengajaan pengambilan kredit bisa disebabkan oleh faktor lingkungan atau 

kelompok, karena secara tidak langsung manusia meniru apa yang dilakukan 

oleh kelompoknya atau herding sesuai dengan konsep animal spirit (Keynes, 

1936). Berdasarkan penelitian terdahulu perilaku mengikuti kelompoknya 

atau herding yang memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi, antara lain 

rekomendasi investasi (Scharfstein dan Stein, 1990), perilaku harga saham 

pada saat penawaran perdanaan (Welch, 1992), peramalan laba (Trueman, 

1994), keputusan struktur modal (Rudiningtyas, 2003 dan Safithri dan Siregar, 

2010). Hal serupa diduga terjadi pula pada individu UMKM dalam melakukan 

keputusan pengambilan kredit, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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H3: Perilaku kelompok UMKM dalam melakukan keputusan 

pendanaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan pengambilan kredit UMKM 

Dalam pengambilan keputusan tak jarang individu menjadikan reputasi baik 

pihak lain sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan cara 

mengikutinya. Dalam temuan Choi et al (2008) bahwa investor institusional 

yang perhatian terhadap reputasi lebih suka mengikuti keputusan investasi dari 

investor institusional dengan klasifikasi yang sama dari pada klasifikasi 

investor institusional yang berbeda. Memang dalam berbagai aktivitas 

ekonomi seperti  investasi dan peramalan laba juga dipengaruhi oleh perilaku 

orang lain yang memiliki reputasi baik (Trueman, 1994). Hal serupa diduga 

terjadi pada pelaku UMKM dalam keputusan pengambilan kredit setelah 

melihat reputasi dari pelaku UMKM yang dianggap baik atau sukses, sehingga 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Perilaku pihak yang memiliki reputasi baik dalam usaha 

UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pengambilan kredit UMKM 

Dalam mengambil keputusan terdapat faktor minat yang mampu mendorong 

individu untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen dan Fishbein, 1985). 

Individu akan cenderung mengambil keputusan berdasarkan minat yang 

dimiliki. Namun dalam pernyataan lain Harrison (1995) mengatakan bahwa 

meskipun individu memiliki minat yang kuat, ada saat individu tidak dapat 

melakukan sebuah perilaku. Hal ini terjadi jika sebuah perilaku memerlukan 

keahlian atau sumber daya tertentu dimana seseorang tersebut tidak 

memilikinya (Ajzen, 2005). Oleh sebab itu individu akan berusaha untuk 

memiliki minat ketika individu merasa mampu untuk melakukan suatu 

perilaku, sehingga dengan minat yang tinggi belum tentu individu pasti akan 
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cenderung melakukan suatu perilaku. Namun, dalam penelitian ini diduga 

bahwa faktor minat dapat berpengaruh terhadap perlaku pengambilan kredit, 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5: Minat pengambilan kredit berpengaruh signifikan positif 

terhadap perilaku keputusan pengambilan kreditUMKM. 

Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis, diantaranya adalah, hipotesis 

pertama perilaku kelompok UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap 

minat pengambilan kedit, hipotesis kedua perilaku pelaku UMKM yang 

memiliki reputasi baik berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pengambilan kredit, hipotesis ke tiga perilaku kelompok UMKM berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM, hipotesis 

ke empat perilaku pelaku UMKM yang memiliki reputasi baik berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM dan 

hipotesis yang terakhir adalah minat pengambilan kredit UMKM. Berdasarkan 

pengembangan hipotesis diatas dapat ditunjukkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 


