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Abstrak— Oferconfedence merupakan salah satu perilaku bias 
yang muncul secara alamiah, dan perilaku ini akan dapat 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, 
khususnnya pada investor yang meyakini adannya keperayaan 
diri yang berlebihan dalam kemampuan analisisnnya sehingga 
akan mengantarkan pada prediksi yang keliru. Oleh karen itu, 
perilaku kontrol memberikan efek positif untuk mengontrol 
perilaku bias tersebut. Kontrol perilaku akan dijadikan 
sebagai penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan 
pada suatu keyakinan, norma subjektif daru persepsi 
seseorang, berserta kontrol perilaku terhadap pengambilan 
sebuah keputusan. Dengan kemampuan kontrol yang tinggi 
akan memungki investor dalam mengambil keputusan 
investasi sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dengan 
keputusan tersebut akan memberikan keuntungan 
semaksimal mungkin. Selain itu, kontrol perilaku dapat 
mengurangi tingkat resiko investasi. Investor dalam 
melakukan kontrol perilaku, maka dia akan bertindak dengan 
serba hati-hati dan bersikap teliti dalam mengambil sebuah 
keputusan investasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
resiko yang berlebihan dari nilai investasi yang dia lakukan. 
Studi ini akan memberikan kontribusi pada teori perilaku 
yang direncanakan yang membahas dari aspek psikologis dan 
ekonomi. Dan teori perilaku keuangan yang membahas 
aspek perilaku bias dalam mengambil suatu keputusan. 

 

Kata kunci: Financial Literacy, Overcovidence Behavior control, 
Strategic Risk Management, Investment Decision 

 
1. Latar Belakang 

Masalah yang mendasar dalam mengambil keputusan investasi 
adalah adanya perilaku bias atau overconfident dalam mengambil 
sebuah keputusan (Hameed et al., 2018). Perilaku keuangan 
merupakan aspek strategis dalam melakukan pengambilan 
keputusan investasi dan dapat mengatasi permasalahan dalam 
hal pengelolaan keuangan (Kumar & Goyal, 2016). Pada 
umumnya, beberapa pedagang saham tidak sepenuhnya 
rasional pada saat mengambil sebuah keputusan investasi. 
Dalam perilaku keuangan juga menjelaskan peran dari 
kekuatan psikologis berdampak pada perilaku investasi 
(Muradoglu & Harvey, 1988). Salah satu konsep yang 
digunakan dalam pegambilan keputusan investasi adalah 
perilaku kontrol karena Perilaku kontrol yang dirasakan 
menunjukan faktor tertepnting dalam pengambilana keputusan 
investasi individu (Lynne et al., 1995). 
Kemaapuan akan pengtahuan dan kognitif seseorang akan 
memiliki efek positif terhadap kemampuan dalam menghindari 
resiko investasi (Sabri, 2016). Seseorang yang kurang 
pengetahuan tentang pasar saham akan lebih cenderung untuk 
berpartisipasi pada pasar saham, dan seseorang yang dengan 
kurang akan pengetahuan keuangan pada kalangan milenial 

akan cenderung menghindari resiko atau tidak mau mengambil 
resiko dalam pengambilan keputusan investasi. Kurangnya 
pengetahuan keuangan yang memadai dan kemampuan untuk 
melakukan integrasi tingkat pemahaman dan ketekunan yang 
dimiliki oleh investor tidak memadai maka akan lebih rentan 
terhadap penipuan dan keputusan investasi yang tidak tepat 
atau bahkan terburu-buru sehingga mengabaikan perilaku 
kehati hatian dalam melakukan kesepakatan dengan jasa 
keuangan (Arif, 2016). 
Faktor lain yang mendukung dalam pengambilan keputusan 
investasi adalah sikap keuangan yang dimiliki oleh para 
investor. Individu yang mengerti cara pengelolaan keuangan 
baik akan selalu bertindak secara positif dalam melakukan 
perencanaan, pencapaian, dan pemeliharaan terhadap tujuan 
keuangan yang akan digunakan. Sikap keuangan seseorang 
dapat berubah baik perubahan penampilan yang didasarkan 
pada nilai moral, budaya, dan pribadi seseorang terhadap 
keputusan produk dan keuangan.  
Individu yang mengerti adanya pengelolaan keuangan akan 
selalu bertindak positif dalam melakukan perencanaan, 
pencapaian, pemeliharaan terhadap tujuan keuangan yang akan 
digunakan. Semakin tinggi sikap keuangan seseorang akan 
berdampak positif terhadap keputusan keuangan seseorang 
(Pham et al., 2012); (Yap et al., 2018); (Paluri & Mehra, 2016). 
Studi ini lebih berfokus pada kontrol perilaku kepercayaan diri 
yang tinggi terhadap keputusan investasi. Bagaimana dengan 
literasi keungan yang tinggi dapat meningkatkan control 
perilaku kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat 
menciptakan keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 
Begitupulah dengan resiko investasi yang dihadapi dimasa yang 
akan datang. 
 
2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model 
konseptual baru yang akan mengisi keterbatasan penelitian 
terdahulu dimana terdapat kesenjangan penelitian antara 
financial literacy terhadap investment decision yang berpusat pada 
Overcovidence Behavior control. Melalui model konseptual ini, 
diharapkan dapat mewujudkan pengaambilan keputusan yang 
tepat dalam berinvestasi. 
 
3. Tinjauan Literatur 

3.1. Literacy Keuangan 

Literasi keuangan merupakan gabungan pemahaman antara 
investor mengenai produk dan konsep keuangan serta 
kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghargai resiko 
dan peluang keuangan, membuat pilihan berdasarkan 
informasi sehingga dapat mengambil tindakan yang seefektif 
mungkin serta untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan 
(Lusardi, 2008). Selain itu, literasi keuangan dapat membantu 
memberdayakan serta mendidik para investor sehingga mereka 
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dapat memiliki pengetahuan tentang keuangan yang relevang 
dengan bisnia yang dijalankan dan memanfaatkan pengetahuan 
tersebut untuk keperluan evalusi terhadap produk serta dapat 
mengambil sebuah keputusan yang lebih relefan. (Mwathi et 
al., 2017). Dengan pengetahuan keuangan yang tinggi akan 
memudahkan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. 
Literasi kuangan (pengetahuan peuangan) merupakan bentuk 
penginputan untuk memodelkan akan kebutuhan pendidikan 
keuangan dan dapat menjelaskan variasi dalam hasil keuangan 
(Huston, 2010). Selanjutnnya (Huston, 2010) menyatakan 
terdapat tiga hambatan dalam mengebangkan pendekatan 
pengukuran literasi keuangan yaitu kurangnnya konsep dan 
defenisi dari literasi keuangan, kurangnnya intrumen atau 
konten, dan kurangnnya interprestasi intrumen tersebut. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mottola, 2014) 
mengevaluasi tingkat pemahaman keuangan melalui 
pendekatan konsep dasar ekonomi dan keuangan yang 
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perhitungan 
suku bunga, inflasi, diversifikasi resiko, hubungan antara harga 
obligasi dan suku bunga. Investor dengan didukung dengan 
literasi keuangan yang tinggi akan lebih lebih senderung pada 
investasi diekuitas, sedangkan investor dengan tingkat literasi 
yang rendah akan menghindari investasi pada ekuitas dan akan 
lebih memilih deposito bank karena memiliki resiko yang 
relatif kecil (Aren & Zengin, 2016). Selanjutnya dari jenis 
kelamin, pria lebih tinggi pemahamannya dari pada perempuan 
mengenai literasi keuangan sehingg pria lebih berani 
mengambil resiko ketimbang perempuan. 
 
3.1.1. Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan dan kmampuan kognitif seseorang memiliki efek 
positif terhadap penghindaran resiko, tingkat preferensi waktu 
dan pengambilan keputusan keuangan (Sabri, 2016). 
Kurangnya pengetahuan keuangan yang memadai dan 
kemampuan untuk melakukan integrasi tingkat pemahaman 
dan ketekunan yang dimiliki oleh investor tidak memadai maka 
akan lebih rentan terhadap penipuan dan keputusan investasi 
yang tidak tepat atau bahkan terburu-buru sehingga 
mengabaikan perilaku kehati hatian dalam melakukan 
kesepakatan dengan jasa keuangan (Arif, 2016). (Diacon, 2004) 
menyatakan bahwa orang yang memiliki 
kemampuan/pengetahuan yang tinggi dibidang keuangan 
dengan orang yang memiliki pemahaman/pengetahuan 
keuangan rendah memiliki persepsi resiko yang berbeda. 
Orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan rentang 
dengan resiko yang tinggi (Wang et al., 2011). 
Investasi merupakan sebuah proses yang menginvestasikan 
uang yang dimiliki dengan harapan akan mendapatkan manfaat 
dimasa yang akan datang (Shah et al., 2018). Dan setiap 
investor mengharapkan keputusan investasi yang optimal. 
Menurut (Robert C Merton, 1987) keputusan investasi yang 
optimal dan rasional dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan 
seseorang Pengetahuan keuangan dalam prakteknnya akan 
membuat individu untuk berbuat lebih bijaksana dalam 
mengelolah keuangannya sehingga dapat memberikan 
keuntungan yang semaksimal mungkin baik untuk kebutuhan 
jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, 
penting bagi seseorang dalam mengambil keputusan investasi 
harus dibekali dengan pengetahuan yang kuat agar terhindar 
dari kegagalan/resiko yang akan diperolehnnya. Hal serupa 
dengan yang dikemukakan oleh (Oteng, 2019), (Hamza & Arif, 

2019); (Riitsalu & Murakas, 2019)  dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa  dengan pengetahuan keuangan yang 
tinggi akan mendorong investor untuk mengambil keputusan 
investasi yang tepat dan efektif. Selain itu dengan kemampuan 
pengetahuan yang dimiliki oleh investor akan mampu 
mengontrol dirinnya dari perilaku terlalu percaya diri sehingga 
kegagalan akan investasi yang dilakukan sangat kecil. 
 
3.1.2. Sikap Keuangan 

Sikap keuangan merupakan perilaku atau sikap seseorang 
dalam mengatur  atau memanajemen keuangannya (Lim & 
Teo, 1997). Sikap keuangan perilaku seseorang dapat berubah 
baik perubahan penampilan yang didasarkan pada nilai moral, 
budaya, dan pribadi seseorang terhadap keputusan produk dan 
keuangan (Yap et al., 2018). Menurut (Shih & Ke, 2014) sikap 
keuangan terbntuk adanya faktor berikut yakni; gengsi 
kekuasaan, retensi, pencapaian kecemasan, dan rasa hormat. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Funfgeld & Wang, 
2008) mengidentifikasi dimensi yang mendasari sikap keungan.  
(Gambetti & Giusberti, 2012)  meramalkan bahwa kemarahan 
dikaitkan dengan keputusan investasi, sedangkan kecemasan 
memotivasi individu untuk menghindari investasi. Kecemasan 
dapat mempegaruhi seseorang untuk mengambil resiko dan 
memiliki kepercayaan terhadap kemampuan seseorang dalam 
melakukan evaluasi opsi investasi (Kuhnen & Knutson, 2011). 
Individu memutuskan akan seberapa banyak uang yang 
ditaung berdasarkan pada pemahaman mereka mengenai nilai 
tabungan yang dilakukan akan mempengaruhi masa depan 
mereka. Seseorang juga dapat menunjukan sikap materialistik. 
Sikap materialistik diartikan sebagai orientasi yang 
menekankan kepemilikan dan uang dpat digunakan untuk 
kepentingan pribadi dan kemajuan sosial (Moschis & 
Churchill, 1978). 
3.1.3. Kontrol Perilaku 

Persepsi perilaku control, niat, sikap terhadap perilaku 
merupakan satu kesatuan yang mengungkapkan aspek perilaku 
yang berbeda dan masing-masing memiliki peran dalam 
mengubah pola perilaku seseorang. Theory plannd behavior 
dapat menekankan aspek-aspek terkontrol dari pemrosesan 
suatu informasi sehingga dapat diambil sebuah keputusan 
(Ajzen, 2011). Dalam Theory plannd behavior tidak berasumsi 
bahwa kepercayaan, perilaku, perilaku normative dan kontro 
dibentuk secara rasional. Keyakinan terkadang tidak 
memberikan informasi yang pasti atau akurat dari suatu 
kenyataan. Hal ini bias jadi dipengaruhi adanya perilaku yang 
mementingkan diri sendiri, kemarahan, emosi serta gagal 
mencerminkan realitas (Ajzen, 2011). 
Perilaku kontrol dapat dijadikan sebagai perilaku yang 
digunakan dalam merencanakan pengambilan keputusan 
investasi (Alkaraan & Northcott, 2007). Selanjutnya, kontrol 
perilaku yang dirasakan dipandang dapat mempengaruhi niat 
dan perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku jika 
dipersepsikan secara konseptual akan sama dengan self-efficacy 
yang merupakan penilai kemampuan seseorang dalam 
mengatur dan melaksanakan jenis kegiatan yang akan 
dilakukan (Bandura & Locke, 2003). Kontrol perilaku dapat 
memperkuat adannya niat terhadap perilaku. Ketika seseorang 
memiliki niat untuk menjalankan suatu perilaku maka kontrol 
perilaku cenderung menengahi perilaku tersebut saat perilaku 
tersebt dalam situaasi tinggi atau rendah (Yzer, 2012). 



 
 

 PROCEEDING THE 8th MANAGEMENT BREAKTROUGH AND DOCTORAL JOURNEY 2020 

ISBN : 978-602-53554-1-7 ©2020 MBDJ APDMI-UB 

 

Page 36 

Kontrol perilaku dalam islam merupakan bentuk dari suatu 
kesabaran, bahkan hal ini merupakan tingkatan yang paling 
tinggi diantara bentuk kesabaran lainnya. Menurut Ibnul 
Qoyym Al-Jauziyah mengatakan tingkat yang paling berat 
adalah menjauhi larangan umumnya merupakan sesuatu yang 
digemari, dalam hal ini seseorang dianjurkan untuk 
meninggalkan kesenagan sementara didunia demi kesenangan 
untuk dimasa mendatang yaitu akhirat (Al-Jauziyah, 2006). 
Ayat tersebut menekankan pada sesorang bahwa kesenangan 
dunia hanyalah sementara, dan bagi orang-orang yang selalu 
mengerjaakan nilai suatu kebaikan dan menjauhkan diri dan 
tindakan kejahatan ssesungguhnya itu akan diberikan balasan 
kemewahan didunia lebih lagi diakhirat kelak. Sehingga dalam 
pemenuhan kebutuhan diri haru dilakukan dengan mengontrol 
diri agar terhindar dari sikap berlebihan. 
 
3.1.4. Oferconfedence 

 
Oferconfedence merupakan salah satu perilaku bias yang muncul 
secara alamiah, dan perilaku ini akan dapat mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan seseorang, khususnnya pada 
investor yang meyakini adannya keperayaan diri yang 
berlebihan dalam kemampuan analisisnnya sehingga akan 
mengantarkan pada prediksi yang keliru. Dalam bidang 
psikologi dan perilaku keuangan seseorang yang terlalu percaya 
diri sangat substansial keberadaanya. Sebagai investor akan 
memiliki kemampuan yang melekat untuk selalu belajar dari 
suatu kegagalan dimasa yang lalu (lebih dikenal sebagai 
disonasi kognitif finansial) dalam mengambil sebuah 
keputusan investasi. Sehingga dengan belajar dari suatu 
kegagalan akan menambah dilema dari perilaku yang terlalu 
percaya diri yang tinggi pada diri seseorang (Ricciardi & 
Simon, 2000). 
 
Namun menurut (Pech & Milan, 2009) bahwa keyakinan yang 
berlebihan dan optimisme merupakan salah satu faktor yang 
mendorong perilaku untuk dapat menjelaskan tingkat 
perdagangan yang lebih tinggi, karena dengan bias perilaku 
akan selalu memotivasi individu untuk bertindak. Akan tetapi 
(Khan et al., 2016) investor harus teliti dan berhati-hati dalam 
melakukan evaluasi terhadap karakteristik sebuah perusahaan 
secara spesifik karena dengan melakukan penilaian irasional 
akan memberikan dampak pada perdagangan yang berlebihan 
sehingga akan berakibat pada faktor resiko tinggi.  
 
Selain itu dengan tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi akan 
mendorong juga tingkat perdagangan yang berlebihan sehingga 
akan menghasilkan kinerja keuangan yang rendah. Oleh karena 
itu, solusi yang ditawarkan oleh (Khan et al., 2016) mengikuti 
pendidikan keuangan dan mengetahun efek dari perilaku yang 
yang lebihan dalam mengambil sebuah keputusan investasi. 
Dalam studi (Wei et al., 2011) mengemukakan bahwa manusi 
itu tidak sepenuhnnya rasional.  
 
Keyakinan dan prioritas yang mereka miliki secara sistematik 
menunjukan perilaku bias dalam proses pengambilan 
keputusan, dimana karakteristik yang ditunjukan seperti 
percaya diri yang berlebihan, keengganan kehilangan dan 
akuntansi mental. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar  
Kerangka konsep Overcovidence Behavior control  

 
4. Metodologi Penelitian  

Studi ini menggunakan metode pengumpulan sampel teknik 
purposive sampling, dengan populasi investor yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel dalam penelitian 
ini mengacu pada pendapat Hair, dkk (1996) bahwa jumlah 
sampel adalah indikator dikali 5 hingga 10 atau minimal 100 
responden. Untuk memperoleh generalisasi yang lebih optimal 
maka sampel dalam penelitian ini menggunakan jumlah 
responden sebanyak 300 responden 
 

5. Kontribusi Yang Potensial Pada Pengetahuan 
Studi ini memberikan kontribusi pada Teori perilaku terencana 
yang menjelaskan perilaku kontrol dalam pengambilan 
keputusan. Teori ini melibatkan aspek psikologi dan ekonomi 
sehingga sering disebut psikoekonomi, Teori pengaturan diri  
dan teori perilaku keuangan. Salah satu bahasan dari teori ini 
adalah perilaku menyimpang yang dimiliki oleh individu dalam 
mengambil keputusan, khususnnya pengambilan keputusan 
investasu. Terdapat beberapa keterbatasan, pengujian empirik 
model konseptual dan tinjauan literatur yang bervariatif yang 
dapat menjadi peluang untuk penelitian di masa mendatang. 
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