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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Teori keuangan konvensional menganggap 

individu bertindak rasional dalam mengidentifikasi dan 

menggunakan informasi yang relevan sehingga mampu 

membuat keputusan yang optimal (Grou & Tabak: 

2008). Namun,  tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

pengambilan keputusan keuangan tersebut, individu 

juga dipengaruhi oleh aspek psikologis atau perilaku. 

Hal ini melatarbelakangi munculnya keuangan berbasis 

perilaku yang mulai menyikapi adanya aspek perilaku 

dalam proses pengambilan keputusan keuangan dan 

investasi, bagaimana individu harus melakukan 

keputusan keuangan yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Olsen (1998) 

mengemukakan bahwa perilaku keuangan terpusat dan 

berfokus pada aplikasi dasar dari ilmu ekonomi dan 

psikologi dalam membuat keputusan keuangan. Hal ini 

mengarah pada bagaimana individu harus menentukan 

pilihan dan menetapkan keputusan keuangan yang 

tepat, yang tidak hanya melibatkan aspek risk dan 

return, tetapi juga aspek psikologi dari individu sebagai 

pengambil keputusan. Aspek psikologi itu sendiri dapat 
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mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan dari 

perilaku individu yang irasional sehingga menyebabkan 

keputusan yang diambil menjadi bias. 

Salah satu bias yang terjadi dalam pengambilan 

keputusan keuangan yakni self-attribution bias. Bias ini 

dapat digambarkan melalui fenomena yang terjadi 

dalam investasi. Investor cenderung mengalami 

penyesalan ketika keputusan yang diambil oleh mereka 

sendiri ternyata mendatangkan hasil yang buruk 

(kerugian). Misalnya investor yang menurut 

keputusannya sendiri memilih untuk menjual obligasi 

dan membeli saham yang kurang baik, akan merasa 

lebih menyesal dibandingkan jika keputusan yang 

dibuat berdasarkan saran dari penasihat keuangannya. 

Fenomena tersebut menyebabkan investor memilih 

untuk menggunakan jasa penasihat keuangan atau 

investasi. Jika investasinya sukses, investor akan 

menilai kesuksesan itu sebagai kemampuannya dan 

mendapatkan pujian. Sebaliknya, jika investasinya 

gagal investor bisa menyalahkan penasihat 

keuangannya (www.financial-education.com) 

Self-attribution bias merupakan salah satu bias 

membuat orang menjadi overconfident (Garveis dan 

Odean; 2001). Menurut Miller dan Ross (1975) 

sebagaimana dikutip dalam Bhandari dan Daves 

(2006), self-attribution bias merupakan kecenderungan 

seseorang yang menganggap bahwa kesuksesan atau 
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hasil yang baik sebagai kemampuan dan pengetahuan 

mereka sendiri, sementara menganggap kegagalan 

sebagai pengaruh eksternal yang berada di luar kendali 

mereka atau merupakan faktor ketidakberuntungan. 

Hal ini menimbulkan dampak bahwa ketika mengalami 

keberhasilan yang dianggap sebagai hasil dari 

kemampuannya sendiri, orang akan menjadi 

overconfidence. Sebaliknya ketika terjadi kegagalan, 

orang akan menyepelekan keadaan karena adanya 

persepsi bahwa kegagalan yang mereka alami hanyalah 

karena ketidakberuntungan atau nasib buruk. 

Kahneman dan Tversky (2000) serta Baker et al., 

(2006) mengemukakan bahwa self-attribution bias 

merupakan sumber penting dari overconfidence 

investor. Self-attribution bias memainkan peranan 

penting dalam menjelaskan perbedaan pada kinerja 

investasi antara penawar yang jarang melakukan 

penawaran dengan penawar yang sering melakukan 

penawaran pada pasar primer. Hirshleifer (2001) juga 

mengemukakan hal yang sama dengan merangkum 

hubungan antara self-attribution bias dan 

overconfidence, dimana self-attribution bias 

menyebabkan individu menjadi overconfidence. Di sisi 

lain, Hirshleifer dan Subrahmanyam (1998) dalam 

Barber dan Odean (2002) mengemukakan bahwa self-

attribution bias dapat memperkuat reaksi yang 

berlebihan (overreactions) dan mengakibatkan kerugian 
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pada harga saham baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa self-attribution 

bias merupakan salah satu sinyal perilaku 

overconfidence yang mengarah pada munculnya 

perlakuan justifikasi guna mencari pembenaran diri 

(Daniel,et al., 1998). Sementara Bhandari dan Deaves 

(2006) mengutip pendapat yang dikemukan oleh 

Garveis dan Odean (2001) bahwa self-attribution bias 

memicu munculnya perilaku overconfidence dalam 

pembuatan keputusan keuangan. Pada kasus-kasus 

trading, self-attribution bias dapat membuat investor 

menjadi overconfidence  karena investor cenderung 

merasa mampu dan memiliki tingkat percaya diri yang 

tinggi mengenai kemampuan trading mereka secara 

umum. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui contoh 

bahwa banyak investor berpikir bahwa mereka 

mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

berinvestasi. Mereka percaya bahwa pada waktu pasar 

yang tepat, ketika bursa saham sedang meningkat, 

mereka dapat memilih saham yang tepat pula. Di sisi 

lain, ketika saham yang mereka pilih ternyata 

mengalami penurunan, mereka akan menyalahkan 

keadaan tersebut sebagai keadaan dimana mereka 

tidak memiliki kontrol, seperti keadaan pasar atau 

keadaan ekonomi secara umum.  
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Self-attribution bias merupakan bias yang paling 

umum dialami dan ditunjukan oleh investor individu. 

Hal tersebut dialami dan terlihat pada calon klien 

dalam menggambarkan portofolio mereka saat ini. 

Calon klien akan fokus pada beberapa keputusan yang 

terkait dengan kondisi internal berupa pengetahuan 

dan wawasan, selebihnya mengabaikan kondisi 

eksternal (http://floridawealthadvisors.com). Self-

attribution bias yang menjadi pemicu munculnya 

overconfidence juga membuat investor mengalami 

kesalahan interpretasi atas keakuratan informasi dan 

mengestimasi kemampuan yang terlalu tinggi dalam 

menganalisis informasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa self attribution bias turut memberi 

pengaruh bagi investor dalam pengambilan keputusan 

keuangan, sehingga terkadang terjadi kesalahan dan 

kekeliruan dalam pengambilan keputusan keuangan 

yang berdampak pada kerugian, penurunan akumulasi 

aset,dll. 

Pengambilan keputusan keuangan turut 

dipengaruhi oleh bagian yang melekat pada individu 

yakni faktor demografi. Perbedaan karakteristik 

demografi dari investor menyebabkan investor merasa 

lebih kompeten dalam memahami informasi keuangan 

yang ada (Graham et al : 2005). Bhandari dan Daves 

(2006) memaparkan bahwa faktor demografi dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi 
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keputusan yang beresiko. Sebagai contoh, pengalaman 

yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi 

perilakunya dalam pengambilan keputusan yang 

beresiko. Selain pengalaman, pendidikan yang dimiliki 

oleh investor akan turut memberi pengaruh dalam 

pengambilan keputusan investasi, dengan 

mempertimbangkan aspek imbalan dan resiko yang 

ditimbulkan.  

Bhandari dan Daves (2006) serta Mittal dan Vyas 

(2009) menemukan bahwa gender akan mempengaruhi 

keputusan yang diambil individu dalam menghadapi 

resiko, dimana laki-laki cenderung mengandalkan rasio 

sementara perempuan lebih mengandalkan emosi. 

Faktor demografi dirasa memiliki peran terhadap 

perilaku individu ketika menghadapi suatu keputusan 

yang memiliki dampak finansial dan juga dapat 

memunculkan perbedaan pada perilaku seseorang 

(Graham et al : 2005). 

Sama halnya dengan investasi pada pasar saham, 

investasi di pasar valuta asing juga dapat memberi 

keuntungan finansial bagi investor baik investor 

individual maupun investor institusional. Investasi di 

pasar valuta asing merupakan perdagangan antara 

mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dan 

menjadi transaksi perdagangan internasional. 

Karakteristik high risk-high return juga turut berlaku 

dalam investasi di pasar valuta asing. 
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Terkait dengan karakteristik high risk-high return, 

dapat dikatakan bahwa investasi valuta asing lebih 

beresiko dibandingkan dengan invetasi saham. 

Penyebabnya adalah pasar valuta asing berlangsung 24 

jam tanpa batas. Selain itu pasar valuta asing 

merupakan pasar finansial terbesar dengan perputaran 

uang lebih dari $ 2 trilyun per hari 

(www.forexeducation.com). Hal lain dari pasar valuta 

asing adalah valuta asing merupakan perdagangan 

internasional dan tidak memiliki regulator atau dewan 

pemerintahan tertentu untuk mengawasi. Ini berarti 

bahwa investor dalam pasar valuta asing harus ekstra 

hati-hati, mampu bertindak rasional untuk melindungi 

investasi mereka dan menghindari tingkat kerugian 

yang besar. 

Sesuai dengan penelitian-penelitian yang telah 

dipaparkan di atas mengenai self-attribution bias, dapat 

diketahui bahwa self-attribution bias juga turut 

memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan 

keuangan di pasar saham. Kahneman dan Tversky 

(2000); Baker et al (2006); Hirsleifer (2001); Daniel et al 

(1998) menemukan bahwa self-attribution bias 

merupakan sumber penting dan menjadi pemicu 

munculnya overconfidence investor yang 

mengakibatkan terjadinya kerugian dalam transaksi 

yang dilakukan di pasar saham. Penelitian-penelitian 

tersebut lebih cenderung membahas self-attribution bias 
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yang menimbulkan overconfidence investor dalam 

pengambilan keputusan keuangan di pasar saham. 

Namun, belum ditemukan penelitian yang melihat 

secara lebih khusus mengenai self-attribution bias 

dalam pengambilan keputusan trading valuta asing. 

Padahal trading valuta asing jauh lebih beresiko 

dibandingkan saham. Selain itu penelitian ini juga akan 

mengkaji faktor demografi dengan self-attribution bias 

karena ada kemungkinan self-attribution bias 

berhubungan erat dengan faktor demografi seperti 

gender, usia, pengalaman dan tingkat pendidikan 

dalam pengambilan keputusan trading valuta asing.  

 

1.2 Persoalan Penelitian 

1. Apakah terdapat self-attribution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing? 

2. Apakah faktor demografi (gender, usia, 

pengalaman dan tingkat pendidikan) memiliki 

keterkaitan dengan self-attribution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji ada atau tidaknya self-

attribution bias dalam pengambilan keputusan 

trading valuta asing. 

2. Untuk menganalisis keterkaitan faktor 

demografi (gender, usia, pengalaman dan 
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tingkat pendidikan) dengan self-attribution bias 

dalam pengambilan keputusan trading valuta 

asing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

berkontribusi menambah penelitian-penelitian yang 

sudah ada sebelumnya dan juga menambah 

pemahaman dalam bidang keuangan berbasis perilaku 

khususnya mengenai self-attribution bias. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat berkontribusi menambah 

pengetahuan mengenai self-attribution bias dalam 

pengambilan keputusan trading valuta asing dikaitkan 

dengan faktor demografi. 

 

Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

investor untuk mengetahui dan menyadari kesalahan-

kesalahan yang akan terjadi dalam pengambilan 

keputusan jika mengalami self-attribution bias, 

sehingga dapat menghindari bias dan menjadi “the 

winner investors”. 

 

 

 

 


