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PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kami

panjatkan

kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah
memberikan

karunia

sehat

sehingga

bisa

terus

berkarya untuk membangun negeri ini tercinta. Tak
lupa shalawat dan salam tercurah teruntuk Rasulullah

Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan
risallah Illahi dan menuntut kita agar selamat dunia
dan akherat.
Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk
teman-teman kuliah Doktoral Universitas Brawijaya
kampus Jakarta dan rekan-rekan sesama dosen
Universitas

Pamulang

yang

telah

menginspirasi

sehingga buku ini dapat di cetak dan dinikmati oleh
semua kalangan, khususnya kalangan akademisi.

Review literature ini merupakan ulasan teoriteori yang berkembang dalam bidang keuangan yang
terdiri dari teori-teori konvensional hingga teori
keprilakuan keuangan. Sekelumit review mengenai
perjalanan teori yang ada di bidang keuangan ini
semoga membantu pemahaman mengenai teori apa
saja yang berkembang hingga saat ini.
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Penulis mohon maaf sebesar-besarnya karena
menyadari bahwa review belumlah lengkap dan
banyak kekurangan sehingga dengan senang hati
kami menerima masukan positif guna perkembangan
ilmu di bidang keuangan.

Jakarta,

Februari 2021
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Awal Muncul Teori Behavioral Finance

Behavioral

finance

adalah

ilmu

yang

mempelajari bagaimana psychology mempengaruhi

financial behavioral dari pelakunya. Perilaku Keuangan
adalah

studi

tentang

bagaimana

psikologi

memengaruhi keputusan keuangan dalam rumah
tangga, pasar, dan organisasi. Ilmu ini masih baru
dalam dunia keuangan, sekitar tahun 1980 an yang
ditandai

munculnya

buku-buku

keuangan

yang

membahasa seputar perilaku keuangan (behavioral

finance).
Behavioral finance menjelaskan banyak reaksi
di pasar keuangan yang tampaknya bertentangan
dengan teori konvensional dan memberikan kontribusi
penting untuk menghindari kesalahan serius dalam
memutuskan strategi investasi yang baik. Keunikan
perilaku

keuangan

muncul

dari

integrasi

dan

fondasinya dari banyak aliran pemikiran dan bidang
yang berbeda. Sarjana, ahli teori, dan praktisi perilaku
keuangan memiliki latar belakang dari berbagai
disiplin ilmu.
1

Muncullah yang disebut Behavioral Finance.
Behavioral Finance merupakan suatu disiplin ilmu
yang mengkaitkan tiga disiplin ilmu yaitu keuangan,
sosiologi dan psikologi. Behavioral Finance bukan
bertujuan untuk melawan Standart Finance/traditional

finance tapi merupakan berkembangan dari teori itu
sendiri. Hal ini dikarenakan sentral kajian Behavioral
Finance tetap seputar Keuangan.
1.2 Pengagas Toeri Behavioral Finance
Pada awal tahun 1970 konsep mengenai

behavioral finance mulai bermunculan dan mulai
menarik

banyak

peneliti.

Bergerak

dari

riset

revolusioner dari pakar-pakar keuangan, cognitive

psychology
behavioral

behavioral economics, konsep
finance mulai ikut dikembangkan

bersamaan

dengan

dan

teori

behavioral economics

psikologi

dengan

populer

spesifikasi

dan

khusus

dalam bidang investasi dan teori keuangan. Daniel
Kahneman dan Vernon Smith merupakan pioneer
dalam bidang behavioral finance dan mendapat
hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi pada
Oktober 2002 karena experimennya dalam ilmu
ekonomi

dan

psikologi

dikaitkan

dalam

bidang

pengambilan keputusan. Sebelumnya juga sudah ada
2

yang menerima hadiah Nobel diberikan kepada lima
penerima,

untuk

kontribusi

mereka

di

bidang

keuangan. Pada tahun 1990 Harry Markowitz, Merton
Miller, dan William Sharpe berbagi hadiah pertama.
Komite Nobel mengakui Markowitz karena telah
mengembangkan

teori

portofolio,

Miller

untuk

meletakkan dasar bagi teori keuangan perusahaan,
dan Sharpe untuk mengembangkan model penetapan
harga aset modal.

*****
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BAB II
TEORI KEUANGAN STANDAR PIJAKAN
TEORI BEHAVIORAL FINANCE

2.1 Teori Keuangan Standar dalam Realita
Validitas dan acceptability konsep behavioral

finance masih sering dipertanyakan, terutama oleh
para penganut teori standard finance atau traditional
finance. Sebelum tahun 1990, konsep teori keuangan
yang banyak diterima oleh kalangan akademisi dan
praktisi adalah teori standard finance or traditional

finance.

Standard

finance

diasosiasikan

dengan

beberapa teori keuangan seperti Arbitrage Pricing

Theory (APT) oleh Stephen Ross, Modern Portfolio
Theory (MPT) oleh Harry Markowitz, model CAPM oleh
Sharpe atau Efficient Market Hypothesis (EMH). Teori
Efficient Market Hypothesis menyatakan bahwa harga
saham

yang

seluruh
ditambah

terbentuk

informasi

insider

yang

merupakan
ada,

information.

baik

refleksi

dari

fundamental

Statman

(1998)

menyatakan bahwa investor tidak dapat mengalahkan

return pasar secara sistematis dan harga saham
adalah rasional. Yang dimaksud rasional adalah harga
saham mencerminkan fundamental seperti nilai risiko
5

dan tidak mencerminkan aspek psikologis seperti
sentimen dari para investor.
Banyak teori penetapan harga aset didasarkan
pada asumsi efisiensi pasar, yang diperkenalkan dan
dijelaskan oleh Fama (1970). Fama mendefinisikan
pasar keuangan yang efisien sebagai pasar di mana
harga sekuritas selalu sepenuhnya mencerminkan
informasi yang tersedia. Pasar yang efisien dimana
semua investor
individu

mendapat informasi

rasional

memaksimalkan

yang

keuntungan

yang baik,

bertujuan
mereka.

Ini

untuk
berarti

bahwa jika hipotesis pasar efisien (EMH) benar, maka
investor tidak dapat berharap untuk mengalahkan
pasar dan tidak ada analisis yang dapat membantu
dalam menghasilkan pengembalian abnormal. Teori
ini mengambil literatur keuangan standar satu tingkat
lebih tinggi dengan mempertimbangkan pedagang
yang tidak rasional. Ini mencatat bahwa pedagang
irasional atau bising dapat mendistorsi harga, tetapi
ini adalah fenomena sementara dan dengan cepat
dihilangkan oleh para arbitrase. Asumsi teoritis dan
empiris EMH seperti yang didiskusikan oleh Shleifer
(2000).

Efficient

Market

Hypothesis

asumsi, yaitu (Shleifer, 2000:2):
6

memiliki

tiga

1. Investor

diasumsikan

akan

berlaku

rasional

sehingga akan menilai saham secara rasional.
2. Beberapa investor akan berlaku tidak rasional
tetapi perilaku mereka dalam melakukan transaki
perdagangan bersifat acak (random) sehingga
pengaruhnya adalah saling menghilangkan dan
tidak mempengaruhi harga.
3. Investor

arbiter

yang

berlaku

rasional

akan

mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang
tidak rasional pada harga di pasar modal.
Pada Arbitrage Pricing Theory nilai aset dapat
diprediksi menggunakan hubungan di antara aset
yang sejenis dengan beberapa faktor risiko yang
umum. Teori ini memprediksi hubungan di antara

return dari portfolio dengan return dari aset tunggal
melalui

kombinasi

linier

dari

beberapa

variabel

makroekonomi yang independen. APT sering dianggap
sebagai alternatif lain dari model CAPM karena APT
lebih fleksibel dalam penggunaan asumsi. Model
CAPM memerlukan expected return dari market,
sedangkan APT menggunakan expected return dari
aset yang berisiko dan nilai risiko premium dari faktorfaktor makroekonomi. Para arbiter menggunakan APT
model untuk mengambil keuntungan dari harga
saham yang mispriced.
7

Modern Portfolio Theory (MPT) adalah
expected return dari portfolio atau saham, standar
deviasi dan korelasi di antara saham-saham atau
reksadana yang berada dalam satu portfolio tersebut.
Dengan tiga konsep ini, porfolio yang efisien dapat
dibentuk dari beberapa saham atau obligasi. Portfolio
yang efisien adalah kumpulan saham-saham yang
memiliki expected return maksimal dengan diberikan
beberapa asumsi lain seperti risiko, atau dengan kata
lain memiliki kemungkinan risiko terkecil.

Expected Utility Theory (Bernoulli, 1738, 1954;
von Neumann & Morgenstern, 1944) menyatakan
bahwa pelaku pasar membuat keputusan mereka di
bawah risiko dengan membandingkan nilai utilitas
yang diharapkan dari alternatif yang tersedia. Investor
rasional bertindak untuk memaksimalkan utilitas yang
diharapkan yang dihitung sebagai jumlah tertimbang
dari nilai utilitas dikalikan dengan probabilitas masingmasing. Untuk jumlah utilitas yang sama, orang yang
menghindari risiko ingin mengambil risiko yang lebih
rendah daripada orang yang menyukai risiko. Ini
menjelaskan

perbedaan

antara

perilaku

investor

sehubungan dengan toleransi risiko mereka. Teori ini
bersama

dengan

variannya

seperti

subjective

expected utility theory (Savage, 1964) adalah teori
8

yang paling diterima selama beberapa dekade dalam
literatur keuangan dalam pengambilan keputusan di
bawah risiko.
Beberapa teori yang dikembangkan menjadi
dasar teori keuangan standar. antaranya adalah teori
portofolio Markowitz dan model penetapan the capital

asset

pricing

model.

Markowitz

(1952)

memperkenalkan model pemilihan portofolio. Ini
menjelaskan proses konstruksi portofolio yang optimal
dengan memilih beberapa sekuritas berisiko dan aset
bebas risiko. Ini berkaitan dengan memaksimalkan
pengembalian yang diharapkan dari portofolio untuk
jumlah risiko tertentu, atau, meminimalkan risiko
untuk jumlah pengembalian yang diharapkan. Ini
membantu

dalam

diversifikasi

portofolio

dengan

memilih sekuritas dengan peluang pengembalian
risiko paling optimal. Teori portofolio Markowitz
membentuk dasar dari salah satu model penetapan
harga aset paling sentral di bidang keuangan, the

capital asset pricing model (CAPM).
CAPM dikembangkan oleh Sharpe
Lintner

(1965),

mempelajari
pengembalian

dan

hubungan
yang

Mossin
antara

(1966).
risiko

diharapkan.

(1964),

Teori
aset

Hasil

ini
dan
yang

diharapkan dari suatu aset yang berasal dari model ini
9

memberikan

estimasi

pengembalian

wajar

atau

pengembalian terbaik. Hal ini juga membantu investor
untuk

membuat

tebakan

tentang

ekspektasi

pengembalian sekuritas yang belum diperdagangkan
di pasar saham (Bodie et al., 2009). Dengan
menggunakan

asumsi

dasar

CAPM.

Asumsi

ini,

mencoba memastikan homogenitas (atau kesamaan)
dalam perilaku individu (Bodie et al., 2009).
Kesederhanaan CAPM menjadikannya model
penetapan harga aset yang paling banyak digunakan.
Namun, ahli teori tradisional meninggalkan CAPM
karena Fama dan model tiga faktor French (1992)
ketika CAPM menghasilkan anomali yang tidak sesuai
dengan efisiensi pasar (Statman, 1999).
Berikut

ini

adalah

teori

keuangan

dari

Traditional Financial Theories yang muncul sebelum
adanya teori behavioral Finance.
Table 2.1 Traditional Financial Theories
Author
John Stuart Mill

Year

Finding

1844

Introduced the
concept of Economic
Man or homo

economicus.
Bernoulli
Von Neumann and
Morgenstern

10

1738, 1954
1944

Expected utility theory

Harry Markowitz

1952

Markowitz portfolio
theory

Treynor, Sharpe

1962,1964,

and Lintner

1965

Jan Mossin

1966

Eugene Fama

1970

Capital asset pricing
model
Efficient market
hypothesis

Sumber : Prosad, J. M., Kapoor, S., & Sengupta, J. (2015)

2.2 Perkembangan Perilaku Keuangan
Fenomena perilaku memainkan peran penting
dalam bidang utama keuangan seperti teori portofolio,
penetapan harga aset, perusahaan keuangan dan
penetapan harga opsi.
Penelitan yang telah dilakukan sejak tahun
1990-an sampai sekarang masih menarik untuk
dibahas lebih lanjut. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa

teori

konvensional

keuangan
memiliki

standar/keuangan

keterbatasan

dalam

menjelaskan fakta yang terjadi dilapangan dengan
teori yang dipelajari. Bahkan tidak jarang ditemukan
banyak terjadi anomali pasar seperti pergerakan
harga saham dan surat berharga lain yang tidak
sesuai dengan teori keuangan yang dianut selama ini
atau yang ada.
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Dalam berbagai literatur keuangan, ada satu
asumsi kuat mengenai pasar modal yang telah
dibangun sejak lama, yaitu hipotesis pasar efisien.
Satu artikel yang sangat penting di bidang keuangan
telah ditulis oleh Fama (1970) berkaitan dengan
konsep pasar modal efisien. Suatu pasar dikatakan
efisien apabila pasar tersebut efisien dalam mengelola
informasi,

dimana

harga-harga

sekuritas

yang

terbentuk pada suatu waktu tertentu mencerminkan
seluruh informasi yang tersedia pada saat itu (Fama,
1970; 1976:133). Hipotesis pasar efisien (Efficient

Market Hypothesis) yang dikemukakan oleh Fama
sebelumnya telah mengubah cara pandang kita
tentang

bagaimana

cara

kerja

pasar

modal.

Persaingan yang sangat ketat antara investor akan
menyebabkan harga saham merefleksikan seluruh
informasi yang ada saat itu, sehingga investor dapat
mempercayai bahwa harga tersebut adalah harga
yang fair. Akibatnya, secara teori, pelaku pasar yang
aktif tidak mungkin memperoleh abnormal return
(beat the market) secara terus menerus karena
investor lain akan mengetahui aksi yang dilakukan
oleh seorang investor. Sehingga satu-satunya cara
untuk memperoleh return yang lebih tinggi adalah

12

dengan cara berinvestasi pada aset-aset yang lebih
berisiko.

*****
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BAB III
KERANGKA PERILAKU INVESTASI

Perlu

dan

penting

memikirkan

cara

menyesuaikan perilaku Anda sendiri dengan pasar.
Pelajari aturan bagaimana investasi dilakukan dan
buat

Langkah-langkah

dalam

kerangka

kerja

sederhana untuk memulainya.
Kerangka kerja di sini sederhana, dan yang
digunakan di seluruh jenis industri. Tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa kita mengikuti suatu proses
dan

bahwa

proses

tersebut

secara

alami

menyesuaikan dengan pembelajaran kita mengenai
investasi.
Tujuh tahap kerangka kerja ditetapkan adalah :
1. Jadikan pribadi. tuliskan pernyataan misi investasi
pribadi Anda.
2. Buat checklist karena mencakup kriteria investasi
Anda, dan juga kriteria perilaku Anda.
3. Tuliskan

tesis

investasi

Anda

untuk

setiap

keputusan investasi tertentu.
4. Bagilah ulasan tentang keputusan Anda. Pastikan
Anda melakukannya.

15

5. Tinjau keputusan Anda dan dapatkan umpan balik
yang nyata.
6. Ketika Anda akhirnya menjual saham, lakukan
catatan tentang kejadian yang sudah dialami, dan
pastikan Anda mempelajarinya.
7. Perbarui pernyataan misi Anda dan daftar checklist
dengan pembelajaran dari review dan history
kejadian sebelumnya.
Perilaku keuangan adalah hasil struktur dari
berbagai ilmu (Ricciardi & Simon, 2000): Psikologi ilmu yang menganalisis proses perilaku dan pikiran,
bagaimana proses dipengaruhi oleh lingkungan fisik,
psikis, dan eksternal manusia; keuangan - sistem
pembentukan, distribusi dan penggunaan sumber
daya; ilmu sosiologi-sistematis tentang sosio-perilaku
manusia

atau

hubungan

kelompok,

sosial

masyarakat

menekankan

terhadap

(Bikas,

sikap

Jureviciene,

dan

pengaruh
perilaku

Dubinskas,

&

Novickyte, 2013).
Secara khusus, keuangan perilaku memiliki dua
blok

bangunan:

psikologi

kognitif

dan

batasan

arbitrase. Kognitif mengacu pada bagaimana orang
berpikir

(Ritter,

2003).

Psikolog

kognitif

telah

mendokumentasikan banyak pola tentang bagaimana

16

orang berperilaku (Barberis & Thaler, 2003; Ritter,
2003). Beberapa pola tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Hubungan Interdisipliner Penting Yang
Mengintegrasikan Keuangan Perilaku
(Ricciardi & Simon, 2000)
Gambar

3.1

menjelaskan

hubungan

yang

sangat penting dari berbagai disiplin ilmu kaitannya
dengan konsep behavioral finance. Ketika memahami
konsep behavioral finance, teori standard finance
masih sebagai pusat utamanya. Namun aspek tingkah
laku seperti psikologi dan sosiologi merupakan katalis
yang saling terintegrasi di antara hubungan tersebut.
17

Oleh karena itu, seseorang yang ingin mendalami
konsep

behavioral

finance,

pertama

kali

harus

mengerti tentang dasar-dasar dari konsep ilmu
psikologi,

sosiologi

dan

teori

keuangan

untuk

mendapat pemahaman menyeluruh terhadap konsep

behavioral finance.
3.1 Peran Psikologi dan Sosiologi dalam
Keuangan

Psychology

adalah

dasar

bagi

keinginan

manusia, tujuan dan motivasi dan menjadi dasar dari
begitu banyak jenis kesalahan manusia yang berasal
dari

ilusi

persepsi,

terlalu

percaya

diri,

terlalu

mengandalkan aturan induk dan emosi. Kesalahan
dan bias melingkupi seluruh bidang keuangan, yang
mempengaruhi investor individu, investor institusi,
analis, ahli strategi, pialang, manajer portofolio,
pedagang opsi, pedagang mata uang, pedagang
berjangka,

eksekutif

keuangan,

dan

komentator

keuangan di media.
Keuangan perilaku muncul sebagai cabang
psikologi sosial yang menangkap sisi manusia dalam
pengambilan keputusan. Penelitian di bidang ini
dimulai pada abad kedelapan belas dengan karyakarya penting seperti Theory of Moral Sentiments
18

(1759) dan Wealth of Nations (1776) oleh Adam
Smith. Dalam studi tersebut, Smith menyatakan
adanya “tangan tak terlihat” atau moralitas individu
yang membimbing mereka dalam membuat keputusan
sosial, ekonomi, dan bahkan finansial.
Smith (1759) menekankan peran sentimen
seperti kesombongan, rasa malu, ketidakamanan, dan
egoisme.

Pemikir

kontemporer

lainnya,

Jeremy

Bentham (1789) menyoroti aspek psikologis dari
fungsi

utilitas.

Bentham

berpendapat

bahwa

kepedulian manusia terhadap kebahagiaan membuat
mereka tidak mungkin membuat keputusan yang
sepenuhnya tanpa emosi.
Selden

(1912)

mengidentifikasi

bahwa

pergerakan harga saham di bursa bergantung pada
sikap mental investor. Peran sentimen juga diamati
oleh Keynes (1936) sebagai "roh binatang" pada
individu. Keynes bersama dengan banyak peneliti lain
mengkritik

konsep

homo

economicus

dan

berpendapat bahwa tidak ada manusia yang dapat
mengetahui secara lengkap setiap situasi untuk
memaksimalkan utilitas yang diharapkannya.
Sebaliknya,

mereka

mendukung

teori

rasionalitas terbatas yang diberikan oleh Simon
(1955). Teori ini mengasumsikan bahwa rasionalitas
19

individu dibatasi oleh dua faktor: informasi yang
mereka miliki

dan keterbatasan

kognitif pikiran

mereka. Rasionalitas terikat adalah versi yang lebih
santai dari teori utilitas standar yang diharapkan. Ini
juga lebih realistis untuk padanan tradisionalnya
karena memasukkan batasan penilaian manusia.
Fungsi utilitas dieksplorasi lebih lanjut oleh
Pratt

(1964).

Penulis

membandingkan

utilitas

sehubungan dengan penghindaran risiko lokal dan
penghindaran risiko global dan menjelaskan bahwa
pembuat keputusan akan memiliki penghindaran risiko
lokal yang lebih besar jika dia secara global lebih
menghindari risiko. Penulis juga memberikan fungsi
utilitas terkait di mana risiko diukur sebagai proporsi
dari total asset.
Pada tahun 1956, psikolog AS Leon Festinger
memperkenalkan

konsep

ketidaksesuaian

kognitif

(Festinger, Riecken & Schachter 1956) yang terjadi
ketika dua kognisi yang dipegang secara bersamaan
tidak

konsisten.

Selain

itu,

ketidaksesuaian

ini

menimbulkan perasaan tidak enak atau resah pada
orang-orang

sehingga

mereka

berusaha

meng-

hindarinya atau menguranginya dengan mengubah
keyakinan mereka.
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Proses mental yang merupakan bagian dari
psikologi kognitif telah diperiksa oleh berbagai ahli
sehubungan

dengan

pengambilan

keputusan

di

bawah ketidakpastian. Salah satu kontribusi penting
untuk literatur ini adalah oleh Raiffa (1968). Peneliti
menganalisis keputusan di bawah tiga pendekatan
yang memberikan pandangan yang lebih pragmatis
dari

proses

berpikir

individu.

Pendekatan

ini

disebutkan sebagai berikut :
a) Pendekatan Normatif: Ini berkaitan dengan proses
pengambilan

keputusan

memberikan

solusi

ideal

yang
di

rasional.
mana

Ini

proses

pengambilan keputusan harus diupayakan untuk
dicapai.
b) Pendekatan Deskriptif: Ini berkaitan dengan cara
orang benar-benar membuat keputusan dalam
situasi kehidupan nyata.
c) Pendekatan Preskriptif: Memberikan saran praktis
dan alat kepada individu yang dapat membantu
mereka mencapai hasil yang mendekati analisis
normatif.
3.2 Terobosan Teori Behavioral Finance
Terobosan

dalam

keuangan

perilaku

dikemukan oleh psikolog Daniel Kahneman dan Amos
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Tversky.

Mereka

memperkenalkan

konsep

teori

prospek untuk analisis pengambilan keputusan di
bawah risiko (1979). Teori ini dianggap sebagai tulang
punggung

keuangan

perilaku. Ini

dikembangkan

sebagai model alternatif untuk teori utilitas yang
diharapkan.

Ini

menyoroti

bagaimana

individu

mengevaluasi keuntungan atau kerugian. Teori ini
memiliki tiga aspek kunci :
1) Orang terkadang menunjukkan keengganan risiko
dan terkadang menunjukkan perilaku cinta risiko
tergantung pada sifat prospek. Ini karena orang
memberikan bobot yang lebih rendah pada hasil
yang mungkin dibandingkan dengan yang pasti. Ini
membuat mereka menghindari risiko untuk pilihan
dengan keuntungan pasti sementara pencari risiko
untuk pilihan dengan kerugian pasti. Ini juga
dikenal sebagai efek kepastian.
2) Orang

memberikan

nilai

pada

kerugian

atau

keuntungan daripada aset akhir. Di sini dua proses
berpikir ikut bermain. Ini adalah pengeditan dan
evaluasi. Selama tahap pengeditan, prospek diberi
peringkat sesuai aturan praktis (heuristik) dan
dalam tahap evaluasi, beberapa poin referensi
diperhitungkan yang memberikan dasar relatif
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untuk menentukan keuntungan atau kerugian. Titik
rujukan ini biasanya status quo mereka.
3) Bobot yang diberikan untuk kerugian lebih tinggi
daripada yang diberikan untuk keuntungan dengan
jumlah yang sama. Ini karena orang menolak
kerugian

karena

mereka

tampak

lebih

besar

daripada keuntungan. Ini disebut penghindaran
kerugian.
Teori
berpengaruh

prospek
dalam

dianggap
keuangan

membentuk

dasar

yang

keengganan

kerugian,

sebagai
perilaku

mendasari
pembingkaian,

karya

dan

bias
dan

itu

seperti
efek

disposisi.
Dapat dilihat dari literatur di atas bahwa
pekerjaan memasukkan aspek perilaku ke teori
tradisional dimulai cukup awal. Daerah ini mulai
mendapat sorotan di akhir 1970-an dan 80-an. Karya
Simon (1955), Pratt (1964), Raiffa (1968), dan
Kahneman dan Tversky (1979) memberikan alternatif
dari teori utilitas yang diharapkan. Di tahun-tahun
berikutnya, teori utilitas yang diharapkan bukanlah
satu-satunya teori yang menghadapi kritik. Para
pendukung

keuangan

perilaku

juga

menemukan

kekurangan dalam teori keuangan standar lainnya
seperti model penetapan harga aset modal (CAPM),
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model pemilihan portofolio Markowitz, dan hipotesis
pasar efisien (EMH).
Statman (1999) menunjukkan bahwa model
penetapan

harga

aset

tradisional

seperti

CAPM

menentukan ekspektasi pengembalian sekuritas pada
titik waktu tertentu, tetapi tidak mempertimbangkan
hal yang sama selama periode waktu yang dapat
memberikan

penjelasan

untuk

gelembung

pasar

saham. Penulis juga berpendapat bahwa rasionalitas
harga sekuritas dalam hipotesis pasar efisien hanya
mencerminkan karakteristik utilitarian seperti risiko
dan

bukan

karakteristik

ekspresif

nilai

seperti

sentimen. Ia menyatakan bahwa kedua karakteristik
tersebut mempengaruhi premi risiko. Lebih lanjut,
penulis menyarankan agar para ahli mengeksplorasi
model penetapan harga aset yang mencerminkan
karakteristik nilai ekspresif dan utilitarian.
Model serupa sebelumnya dikembangkan oleh
Shefrin dan Statman (1994) yang disebut model
penetapan harga aset perilaku (BAPM). Model ini
menjelaskan interaksi pasar
pedagang,

yaitu

pedagang

dari dua kelompok
informasional

dan

pedagang kebisingan. Pedagang informasi adalah
pedagang rasional yang mengikuti CAPM sedangkan
pedagang kebisingan adalah orang-orang yang tidak
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mengikuti CAPM dan melakukan kesalahan kognitif. Di
sini,

pengembalian

sekuritas

yang

diharapkan

ditentukan oleh beta perilaku mereka.
Shefrin dan Statman (1999) juga mengembangkan

sebuah

alternatif

dari

teori

portofolio

Markowitz, yang dinamakan teori portofolio perilaku
(BPT). Dalam model Markowitz, investor membangun
portofolio mean-variance, dengan demikian mencoba
mengoptimalkan tradeoff pengembalian risiko mereka.
Di sini portofolio dievaluasi secara keseluruhan dan
sikap risiko investor juga konsisten. Sebaliknya, BPT
memperhitungkan investor perilaku yang membangun
portofolionya sebagai piramida aset, lapis demi lapis,
di mana setiap lapisan dikaitkan dengan tujuan
spesifik dan sikap risikonya. Teori ini mencoba
menjelaskan bagian dari perilaku investor yang
berkaitan dengan perbedaan sikap mereka terhadap
risiko.
Pada 1990-an dan 2000 hipotesis pasar efisien
juga ditentang oleh berbagai peneliti seperti Andrei
Shleifer (2000) dan Robert Shiller (2000). Shleifer
(2000)

memberikan

mempelajari

pasar

pendekatan
keuangan

alternatif
dengan

untuk

bantuan

keuangan perilaku. Penulis mengakui fakta di pasar
keuangan

aktual,

investor

irasional

berdagang
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melawan arbitrase yang sumber dayanya dibatasi oleh
penghindaran risiko, periode pendek, dan masalah
keagenan. Ia memaparkan model-model perilaku
yang menjelaskan berbagai anomali pasar seperti
kinerja yang unggul dari nilai saham, teka-teki dana
tertutup, pengembalian yang lebih tinggi pada saham
yang termasuk

dalam

indeks

pasar, persistensi

gelembung harga saham, dan runtuhnya beberapa
saham ternama. hedge fund pada tahun 1998.
Beberapa poin penting dari Shleifer disebutkan di
bawah ini :
a) Tidak mungkin bagi investor untuk sepenuhnya
rasional.
b) Investor ini rentan terhadap berbagai bias seperti
pembingkaian sempit, efek disposisi, penghindaran
kerugian, keterwakilan, dan reaksi berlebihan.
c) Perdagangan investor irasional tidak akan terjadi
secara acak, melainkan mereka akan membeli atau
menjual sekuritas yang sama pada waktu yang
sama. Ini melawan asumsi EMH yang menyatakan
bahwa investor yang tidak rasional jika ada,
melakukan perdagangan secara acak sehingga
perdagangan mereka saling membatalkan sehingga
tidak berdampak pada harga saham sama sekali.
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d) Arbitrase dalam situasi nyata berisiko dan oleh
karena

itu

terbatas.

Karena

prasyarat

untuk

arbitrase apa pun adalah ketersediaan pengganti
yang sama atau pada dasarnya serupa, namun
dalam banyak kasus sekuritas mungkin tidak
memiliki pengganti yang begitu dekat. Batasan ini
membatasi keefektifan arbitrase yang berkontribusi
membuat pasar tidak efisien.
Kontradiksi lebih lanjut untuk EMH disajikan
oleh Shiller (1981, 2000). Pada tahun 1981 penulis
menganalisis

volatilitas

pasar

saham

dan

menunjukkan bahwa harga saham jauh lebih tidak
stabil daripada yang dapat dijelaskan oleh teori
keuangan standar. Dalam buku larisnya Irrational

Exuberance, Shiller (2000) menganalisis naik turunnya
rata-rata industri Dow Jones dengan pendekatan
perilaku pelaku pasar. Dia menekankan dampaknya
pada persepsi investor, bersama dengan faktor
psikologis dan budaya dalam menciptakan fase
gelembung

DJIA

selama

akhir

1990-an.

Dalam

penelitian terpisah Jagdeesh dan Titman (1993) juga
memberikan

bukti

signifikan

untuk

momentum.

Mereka menemukan bahwa harga saham individu
selama periode

enam hingga dua belas

bulan

cenderung memprediksi pergerakan harga di masa
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depan dengan arah yang sama. Temuan ini bahkan
melanggar bentuk efisiensi pasar yang lemah.
Literatur yang disebutkan di atas membuktikan
bahwa teori keuangan standar saja tidak dapat
menjelaskan anomali pasar saham. Belakangan ini,
para

peneliti

telah

menyadari

pentingnya

memasukkan faktor perilaku ke dalam teori tradisional
untuk mendapatkan wawasan yang lebih realistis
tentang fungsi pasar saham. Penelitian-penelitian
tersebut beserta berbagai kontribusi penting lainnya
dirangkum dalam Tabel 3.2.
Table 3.1 Behavioral Finance Theories
Researcher Name

Year

Theory/Concept/
Model

Herbert Simon

1955

Models of bounded
rationality

Festinger, Riecken
and Schachter

1956

Theory of cognitive
dissonance

Tversky and
Kahneman

1973, 1974 Introduced heuristic
biases: availability,
representativeness,
anchoring and adjustment

Kahneman and
Tversky

1979

The prospect theory,
introduced loss aversion
bias

Tversky and

1981

Introduced Framing Bias

Kahneman
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Richard Thaler

1985

Introduced mental
accounting bias

De Bondt and Thaler

1985

Theory of overreaction in
stock markets.

Barberis, Shleifer
and Vishny

1998

Investor sentiment model
for underreaction and
overreaction of stock
prices.

Meir Statman

1999

Behavioral asset pricing
theory and behavioral
portfolio theory

Andrei Shleifer

2000

Linkage of behavioral
finance with Efficient
market Hypothesis to find
that stock markets are
inefficient.

Barberis, Huang and
Santos

2001

Incorporation of prospect
theory in asset prices.

Grinblatt and

2001

Role of behavioral factors

Keloharju
Hubert Fromlet

in determining trading
behavior.
2001

Importance of behavioral
finance. Emphasis on
departure from „homo
economicus‟ or traditional
paradigm to more realistic
paradigm.

Barberis and Thaler

2003

Survey of Behavioral
Finance
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Coval and Shumway

2006

Effect of behavioral biases
on stock prices. The price
reversal for biased
investors is quicker than
unbiased investors

Sumber : Prosad, J. M., Kapoor, S., & Sengupta, J. (2015)

Behavioral Finance berfokus pada tiga masalah
utama. Pertama, ini menganalisis pentingnya teori
keuangan standar dan situasi di mana mereka
menjadi

tidak

mencukupi,

yaitu

anomali

pasar.

Kedua, ini menandakan peran keuangan perilaku
dalam

mempersempit

keuangan

tradisional

kesenjangan

antara

teori

dan

pasar

yang

kondisi

sebenarnya. Pada akhirnya, ini memberikan sintesis
peristiwa akademis yang memperkuat adanya bias
perilaku,

psikologi

yang

mendasarinya,

dan

dampaknya terhadap pasar keuangan.
Keuangan perilaku berkaitan dengan studi
tentang psikologi
membuat

investor

keputusan

dan perannya dalam

keuangan.

Bidang

ini

melonggarkan asumsi rasionalitas yang ada dalam
teori keuangan standar dan menjelaskan bahwa
investor

nyata

dipengaruhi

oleh

bias

psikologis

mereka. Bias ini diterjemahkan ke dalam perilaku
mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan
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yang kurang optimal. Keputusan semacam itu dalam
skala besar dapat menyebabkan gangguan pada
pasar dan dikenal sebagai anomali pasar. Karena
anomali

semacam

itu

memiliki

efek

yang

menghancurkan pada kesehatan finansial individu
serta kesehatan finansial seluruh perekonomian, hal
tersebut perlu dicegah.

Pencegahan semacam itu

hanya dapat terjadi dengan peningkatan kesadaran
para praktisi tentang keterbatasan psikologis dan
perilaku mereka. Oleh karena itu, analisis yang lebih
mendalam tentang bidang ini sangat penting di zaman
sekarang.
3.3 Perkembangan Behavioral Finance
Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga ilmu
yang mendasari behavioral finance ini mulai meluas
ke

aspek-aspek

lain

ketika

dihadapkan

kepada

keputusan investasi. Perluasan aspek tersebut dapat
berupa penggabungan dua ilmu disiplin yang berbeda
seperti ilmu sosiologi dengan psikologi menjadi sosiopsikologi atau perpanjangan ilmu keuangan seperti
teori ekonomi, investasi dan akuntansi. Semua ilmu
tersebut

masih

terintegrasi

menjadi

satu

dan

membuat pemahaman mengenai konsep behavioral
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finance menjadi utuh dan luas. Hubungan perluasan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2
Perkembangan ilmu Behavioral Finance
(Ricciardi, 2000)
Konsep behavioral finance berusaha untuk
menjelaskan dan meningkatkan pemahaman pola
pemikiran dari investor, termasuk proses emosional
yang terlibat dan tingkatan sampai sejauh mana
mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan.
Secara singkat, konsep behavioral finance berusaha
menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana teori
keuangan

dan

investasi,

dari

sudut

pandangan

perilaku manusia. Sebagai contoh behavioral finance
mempelajari
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pasar

keuangan

sebagaimana

memberikan penjelasan mengapa terjadi anomali
pada

pasar

keuangan,

seperti

January

effect,

speculative market bubble, dan terjadinya krisis.
Keuangan perilaku menangkap peran bias
perilaku dalam pengambilan keputusan investor.
Shefrin (2000) secara luas mengklasifikasikan bias ini
menjadi dua jenis: Heuristic driven biases dan Frame

dependent biases.
1) Heuristic driven

biases:

praktisi

keuangan

menggunakan aturan praktis atau heuristik untuk
memproses

data

dan

membuat

keputusan.

Misalnya, orang percaya bahwa kinerja saham di
masa depan dapat diprediksi dengan baik oleh
kinerja masa lalu. Shefrin mengkategorikan bias
semacam itu dalam tema heuristik yang meliputi
kepercayaan

diri

berlebihan,

penahan

dan

penyesuaian, pembelajaran penguatan, optimisme
berlebihan dan pesimisme.
2) Frame dependent biases: Proses keputusan praktisi
keuangan juga dipengaruhi oleh cara mereka
menyusun pilihan mereka. Tema ini mencakup bias
seperti pembingkaian sempit, akuntansi mental,
dan efek disposisi.
Bias perilaku juga dikategorikan oleh Pompian
(2011) ke dalam bias kognitif dan emosional (Gambar
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3.1). Bias kognitif termasuk terlalu percaya diri,
keterwakilan,

penahan

dan

penyesuaian,

pembingkaian,

disonansi

kognitif,

ketersediaan,

penghitungan mental, dll. Bias emosional termasuk
bias donasi, penolakan kehilangan, optimisme, dan
status quo.

Gambar 3.3 Klasifikasi Bias (Pompian, 2011).
3.1.1 Heuristic Driven Biases
Heuristik

diperkenalkan

oleh

Tversky

dan

Kahneman pada tahun 1974. Seperti dijelaskan
sebelumnya, ini adalah aturan praktis atau jalan
pintas

mental

yang

membantu

orang

dalam

mengambil keputusan dengan cepat dan mudah.
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Pintasan

ini,

meskipun

membantu,

dapat

menyebabkan keputusan yang salah. Tiga heuristik
yang diberikan oleh Tversky dan Kahneman (1974)
yang digunakan untuk pengambilan keputusan di
bawah

ketidakpastian

adalah

keterwakilan,

ketersediaan, dan penahan dan penyesuaian.
Keterwakilan:

Ini

adalah

kecenderungan

individu untuk memperkirakan kemungkinan suatu
peristiwa

dengan

membandingkannya

dengan

kejadian sebelumnya yang sudah ada dalam pikiran
mereka. Insiden yang ada ini umumnya adalah apa
yang mereka anggap sebagai contoh paling relevan
atau khas dari peristiwa saat ini.
Bukti empiris keterwakilan telah diberikan oleh
Dhar dan Kumar (2001) yang meneliti tren harga
saham untuk saham yang dibeli oleh lebih dari 62.000
rumah tangga di broker diskon selama periode 5
tahun. Peneliti menemukan bahwa investor cenderung
membeli saham dengan abnormal return positif barubaru ini. Hal ini sesuai dengan heuristik bahwa tren
harga masa lalu mewakili tren harga di masa
mendatang.
Contoh lain disajikan oleh Kaestner (2005)
yang menggunakan data pendapatan saat ini dan
masa

lalu

untuk

perusahaan-perusahaan

yang
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terdaftar di A.S. untuk periode 1983-1999 dan
menunjukkan

bahwa

reaksi

berlebihan

investor

terhadap pengumuman laba dapat dikaitkan dengan
bias

keterwakilan.

peneliti

menyatakan

bahwa

investor awalnya memperkirakan kejutan pendapatan
baru-baru ini dan karenanya bereaksi berlebihan
terhadap kejutan pendapatan berikutnya.
Bias

ketersediaan:

Dalam

hal

ini,

orang

mengevaluasi kemungkinan suatu hasil berdasarkan
keakraban atau prevalensi hasil tertentu tersebut.
Orang

yang

rentan

terhadap

bias

ketersediaan

memberikan kemungkinan yang lebih tinggi untuk
peristiwa yang dapat mereka ingat dengan mudah
dibandingkan dengan peristiwa yang sulit untuk
diingat atau dipahami. Kliger dan Kudryavtsev (2010)
mengidentifikasi
terhadap

revisi

bias

ini

dalam

rekomendasi

reaksi

investor

analis.

Mereka

menggunakan pengembalian pasar harian sebagai
proxy untuk informasi tentang ketersediaan hasil.
Mereka menemukan bahwa reaksi harga saham
terhadap revisi rekomendasi (naik atau turun) lebih
kuat bila disertai dengan return indeks searah
Penahan dan Penyesuaian bias: Bias ini mulai
berlaku ketika orang harus memperkirakan nilai atau
besaran yang tidak diketahui. Di sini orang memulai
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estimasi mereka dengan menebak beberapa nilai awal
atau "jangkar". Penanda ini kemudian disesuaikan dan
disempurnakan untuk sampai pada perkiraan akhir.
Campbell dan Sharpe (2009) menyelidiki keberadaan
bias penahan dalam perkiraan analis dari rilis ekonomi
bulanan untuk periode 1991 hingga 2006. Mereka
menemukan bahwa perkiraan dari setiap rilis yang
diberikan berlabuh pada nilai realisasi bulan terakhir
dari rilis itu, dengan demikian menimbulkan kejutan
yang bisa diprediksi. Efek ini konsisten untuk setiap
rilis utama.
Seiring dengan keterwakilan, ketersediaan dan
bias penahan, bias didorong heuristik lain yang samasama relevan dan banyak diteliti adalah terlalu
percaya diri dan optimisme.

Overconfidence:
kecenderungan

Ini

investor

didefinisikan
untuk

sebagai

melebih-lebihkan

ketepatan pengetahuan mereka tentang nilai sekuritas
(Odean, 1998a). Terlalu percaya diri adalah salah satu
bias yang paling banyak diteliti dengan banyak
temuan empiris. Daniel et al. (1998) mengembangkan
model berdasarkan kepercayaan berlebih investor
yang

melebih-lebihkan

mereka

dan

ketepatan

menunjukkan

bahwa

sinyal

pribadi

kepercayaan
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berlebih pada mengarahkan pada serial negatif dalam
harga (pembalikan harga).
Gervais dan Odean (2001) merumuskan model
pasar

multi-periode

untuk

menilai

kepercayaan

berlebihan. Mereka memberikan bahwa kepercayaan
berlebihan pada investor yang telah mengalami
peningkatan tinggi; sebagai hasilnya mereka lebih
sering berdagang. Oleh karena itu, terlalu percaya diri
untuk meningkatkan volume perdagangan. Di sisi lain,
kerugian di pasar mengurangi tingkat kepercayaan
dan

selanjutnya

volume

transaksi.

Mereka

menetapkan hubungan positif antara volume transaksi
dan kinerja pasar yang tertinggal.
Odean (1999) dan Barber dan Odean, (2000;
2001) secara empiris menguji teori overconfidence.
Mereka memberikan bukti bahwa terlalu percaya diri
menyebabkan volume perdagangan yang lebih besar
di pasar keuangan. Menggunakan data dari akun
investor individu yang dimiliki dengan perusahaan
pialang AS yang besar, mereka mengusulkan bahwa
perdagangan yang lebih tinggi, pada gilirannya,
mengarah pada utilitas yang diharapkan lebih rendah
atau kinerja portofolio yang buruk.

Optimisme:
optimisme
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Dalam

(pesimisme)

konteks
didefinisikan

keuangan
sebagai

kecenderungan

investor

untuk

melebih-lebihkan

(meremehkan) hasil rata-rata yang diharapkan dari
aset berisiko (Heifetz & Spie-gel, 2001; Germain et
al., 2005; Barone Adesi et al., 2012).
Toshino dan Suto (2004) menyelidiki bias
optimisme pada investor institusi Jepang. Mereka
menggunakan data berbasis survei dan menemukan
bahwa investor yang optimis lebih sensitif terhadap
berita pasar yang positif. Mereka secara selektif hanya
memasukkan kabar baik dalam proses pengambilan
keputusan

mereka.

terpengaruh

oleh

Selanjutnya,
bias

investor

optimisme

yang

cenderung

meremehkan risiko produk investasi yang sudah
dikenal

sehingga

lebih

optimis

terhadap

pasar

domestik dibandingkan pasar luar negeri.
Shefrin

dan

Statman

(2011)

menemukan

bahwa optimisme yang berlebihan dapat menciptakan
gelembung spekulatif di pasar keuangan dengan cara
menggembungkan
intrinsiknya.

harga

Hoffman

sekuritas
dan

di
Post

atas

nilai

(2011)

mengidentifikasi pendorong optimisme dan ketakutan
investor

(pesimisme)

berdasarkan

ekspektasi

pengembalian, toleransi pengembalian, dan persepsi
risiko mereka. Mereka menggunakan kumpulan data
catatan pialang serta pengukuran survei bulanan
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untuk menganalisis dampak pengembalian masa lalu
dan risiko masa lalu terhadap pendorong optimisme
(pesimisme).
3.1.2 Frame Dependent Biases
Kerangka Frame Dependent Biases ini dipelajari
oleh Kahnemann dan Tversky (1979) kemudian
Shefrin (2000) yang menyebutkan beberapa bias yang
bergantung pada bingkai, yang menonjol di antara
bias tersebut sedang dibahas di sini. Ini adalah
penghindaran

kerugian,

pembingkaian

sempit,

penghitungan mental dan efek disposisi.
Penghindaran kerugian: Ini diperkenalkan oleh
Kahneman dan Tversky (1979) dan mengacu pada
kecenderungan individu untuk sangat menghindari
kerugian

dibandingkan

dengan

mendapatkan

keuntungan. Joshua D. Coval dan Tyler Shumway
(2005) menganalisis pengaruh bias penghindaran
kerugian dalam hal pengambilan risiko pada pembuat
pasar.

Mereka

perdagangan

menunjukkan

harian,

kerugian

bahwa
di

dalam

pagi

hari

menyebabkan perilaku pengambilan risiko yang lebih
tinggi di sore hari.
Hwang
keengganan
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dan

Satchell

kerugian

di

(2010)

menyelidiki

pasar

keuangan

menggunakan model alokasi aset khas untuk data
tahunan dana pensiun Inggris dari tahun 1963 hingga
2003. Hasil mereka mengungkapkan bahwa pasar
keuangan lebih menolak kerugian daripada yang
diasumsikan dalam literatur.
Framing

sempit:

Shefrin

(2000)

meng-

gambarkan framing sempit sebagai kecenderungan
investor untuk memperlakukan risiko berulang seolaholah itu adalah kesepakatan satu kali. Barberis dan
Huang (2006) menguraikan bias ini dalam konteks
perjudian. Mereka menyatakan bahwa ini adalah
fenomena di mana orang mengevaluasi setiap taruhan
baru secara terpisah, memisahkannya dari risiko
lainnya.
Liu dan Wang (2010) mendokumentasikan
adanya

efek

framing

yang

sempit

di

pasar

perdagangan opsi. Mereka menggunakan data volume
perdagangan harian di Bursa Berjangka Taiwan untuk
periode 2001 hingga 2004. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa investor dapat dengan mudah
menjadi rentan terhadap framing sempit ketika
melakukan perdagangan di pasar derivatif yang
kompleks.
Akuntansi mental: Konsepnya diberikan oleh
Thaler

(1999).

Ini

didefinisikan

sebagai

kecen41

derungan

individu

untuk

memisahkan

informasi

mereka ke dalam akun mental yang dapat dikelola.
Thaler (1999) menjelaskan bahwa akuntansi mental
adalah sekumpulan operasi kognitif yang digunakan
oleh individu untuk mengatur, mengevaluasi, dan
melacak aktivitas keuangan.
Barberis

dan

Huang

(2001)

mempelajari

akuntansi mental investor menggunakan data simulasi
pengembalian saham tingkat perusahaan ekuilibrium.
Mereka menemukan bahwa sistem akuntansi mental
investor mempengaruhi harga aset. Mereka melacak
perubahan dalam kinerja portofolio saat kerangka
keputusan individu bergeser dari akuntansi saham ke
akuntansi portofolio. Hasil mereka mengungkapkan
bahwa ketika ini terjadi, nilai rata-rata pengembalian
saham individu turun, saham menjadi kurang stabil
dan lebih berkorelasi satu sama lain.
Efek disposisi: Shefrin dan Statman (1985)
memperkenalkan

konsep

efek

disposisi.

Ini

didefinisikan sebagai kecenderungan investor untuk
menahan kehilangan saham dan menjual saham yang
menang lebih awal. Konsep ini dibangun di atas
implikasi teori prospek (Kanheman . & Tversky, 1979).
Hal
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ini

karena penghindaran kerugian,

mencari

kebanggaan, akuntansi mental, dan penghindaran
penyesalan.
Odean

(1998b)

mendokumentasikan

keberadaan efek disposisi menggunakan data pasar
pada 10.000 akun pialang diskon dari investor
individu. Dalam
direalisasikan

studinya, rasio perolehan yang

terhadap

total

keuntungan,

(yaitu

proporsi keuntungan yang direalisasikan atau PGR)
dan rasio kerugian yang direalisasikan atas total
kerugian

(yaitu

proporsi

kehilangan

yang

direalisasikan PLR) diambil sebagai ukuran untuk
menghitung efek disposisi.
Berikut

ini

adalah

rangkuman

penelitian

mengenai bias :
Table 3.3

Summary Of Literature On Various Behavioral Biases
Bias Name

Representativeness

Author

Findings

Tversky and
Kahneman
(1974)

Tendency of individuals to
estimate the likelihood of an
event by comparing it to a
previous incident that
already exists in their minds.

Kumar (2001)

Past price trend is
representative of the future
price trend as investors tend
to buy stocks with recent
positive abnormal returns.
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Kaestner (2005) Investors extrapolate the
recent earnings surprise and
hence overreact to
subsequent earnings
surprise.

Availability

Tversky and
Kahneman
(1973, 1974)

It is the ease with which
relevant issues come to
mind. It creates a selection
bias in decision making.

Kliger and
Kudryavtsev
(2010)

Stock price reaction to
recommendation revisions
(up or down) is stronger
when accompanied by index
returns in the same
direction.

Anchoring

Tversky and
Kahneman
(1974)

Tendency of people to
estimate an unknown value
with the help of an initial
value or “anchor”.

Campbell and
Sharpe (2009)

Expert forecasts releases are
biased (anchored) towards
previous months releases.

Odean (1998a)

Investors‟ tendency to
overestimate the precision of
their knowledge about the
value of a security.

Daniel,
Overconfidence of investors
Hirshleifer and leads to negative serial
Subrahmanyam correlation in prices (price
(1998) Barber
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reversals).

and Odean
(2000)
Overconfidence Gervais and

Odean (2001)

Overconfidence increases
trading activity in investors
that in turn depletes their
wealth due to higher trading
costs.

Optimism
(Pessimism)

Heifetz and
Spiegel (2001)

Investors‟ tendency to
overestimate
(underestimate) the
expected mean returns of
the risky asset.

Toshino and
Suto (2004)

Optimistic investors
selectively incorporate only
good news in their decision
making process.

Shefrin and
Excessive optimism creates
Statman (2011) speculative bubbles in
financial markets.
Hoffman and
Post (2011)

Identify the drivers of
optimism and pessimism that
are return expectations,
return tolerance and risk
perceptions.

Kahneman and
Tversky (1979)

Loss brings regret and
people try to avoid losses in
order to avoid subsequent
regret.

Coval and
Analyzed loss aversion in
Shumway (2003) intra-day trading.
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A loss in the morning leads
to higher risk taking behavior
of market makers in the
afternoon.
Loss aversion Berkelaar and
Kouwenberg
(2008)

Investors with
heterogeneous loss aversion
become gradually less risk
averse when they experience
gains, pushing the security
prices up.

Hwang and
Satchell (2010)

Level of loss aversion
changes depending on
market conditions. Investors
become more loss averse in
bull markets than bear
markets.

Narrow
Framing
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Shefrin (2000)

Tendency of investors to
treat repeated risks as if they
were a one-shot deal.

Barberis and
Huang (2005)

People evaluate a new
gamble in isolation,
separated from their other
risks, even if it is just one of
many that determine their
overall wealth risk.

Liu and Wang
(2010)

Investors could easily
become susceptible to
narrow framing when trading
in the complex derivatives
market. Factors like

professionalism,
sophistication and experience
can reduce this bias to a
certain extent.

Mental
accounting

Thaler (1999)

Investors make mental
accounts of their wealth
which have an impact on
stock selection decisions

Barberis and
Huang (2001)

Comparison between stock
accounting by investors to
portfolio accounting. Change
in investors mental system of
accounting affects asset
prices.

Shefrin and
Tendency of investors to sell
Statman (1985) winning stocks early and
holding on to losing stocks
Odean (1998b)

Using the ratio of proportion
of gains realized (PGR) to
proportion of loss
realized(PLR) show that
investors are prone to the
disposition effect.

Disposition

Grinblatt and

Evidence of the disposition

Effect

Keloharju (2001) effect in Finnish stock market.
Shumway and
Wu (2006)

The disposition effect drives
momentum in Shanghai
stock exchange.

Alok Kumar
(2009)

In order to avoid regret
investors continue to hold on
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to loss making stocks in the
hope of future gains
Lakonishok et
al. (1991)

Developed a model which
measures herding by
studying a subset of market
participants over time.

Herding
behavior

Scharfstein and Examined herding in money
Stein (1990)
managers. Reputational
concerns and „sharing-theblame‟ effect, were some of
the factors that could drive
managers to herd
Christie and
Huang (1995)

Investigated the presence of
herding using cross-sectional
standard deviation(CSSD).
Analyzed that herding exists
in periods of market
extremes.

Samuelson and

Individuals tend to

Zeckhauser
(1988)

disproportionately stick to
their status quo, i.e.
maintaining one‟s current or
previous decision.

Status quo

Brown and

Status quo prevails in an

Bias

Kagel (2009)

environment in which there
are very low costs of
identifying better performing
stocks.

Jianbiao

Identified factors affecting
the status quo bias as
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framing, investors‟ emotion
and information structure.
Sumber : Prosad, J. M., Kapoor, S., & Sengupta, J. (2015)

Bukti empirical bahwa mengabaikan perilaku
proses

pengambilan

keputusan

terbukti

cukup

memberikan pelajaran berharga di pasar keuangan
karena dapat mengakibatkan anomali pasar saham.
Oleh karena itu, kesadaran tentang bias perilaku
sangat diperlukan. Pemahaman yang baik tentang
bias ini akan memperlengkapi praktisi tidak hanya
untuk mengenali kesalahan lain tetapi juga kesalahan
mereka

sendiri

menjadi

perhatian

para

praktisi

keuangan. Mereka dapat mengembangkan portofolio
yang dimodifikasi secara perilaku, yang paling sesuai
dengan kecenderungan klien mereka karena mereka
telah memahami psikologi klien mereka.

*****
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BAB IV
PENUTUP

Literature review ini telah menjelaskan bahwa
adanya evolusi perilaku keuangan dari teori keuangan
standar dengan membahas berbagai teori tradisional
seperti teori ulitilas yang diharapkan, model portfolio
Markowits, Toeri penetapan harga asset modal, dan
hipotesis pasar efisien. Semua ini memiliki pengaruh
yang

besar

untuk

perkembangan

ilmu

perilaku

keuangan sampai saat ini.
Asumsi dasar seperti rasionalitas individu dan
efisiensi pasar banyak dikritisi karena penerapannya
tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Kemudian
para peneliti selanjutnya mencoba mencari alternatif
jawaban atas ketidaksesuaian yang terjadi di pasar
keuangan. Maka berkembanglah terori-teori perilaku
keuangan untuk menjelaskan fenemona yang terjadi.
Toeri

perilaku

keuangan

memberikan

pandangan yang lebih realistis kepada para peneliti
dan konsep seperti teori prospek, teori portofolio
perilaku, teori penetapan harga aset perilaku, dan
pasar yang tidak efisien muncul. Konsep-konsep ini
menggabungkan aspek psikologis dari proses berpikir
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investor dan memperkenalkan beberapa bias perilaku
penting

yang

keterwakilan,

didorong

oleh

ketersediaan

heuristik

dan

seperti

penahan

serta

penyesuaian atau bergantung pada kerangka seperti
keengganan kerugian dan pembingkaian sempit.
Ada

beberapa

perkembangan

ilmu

implikasi
perilaku

mengenai

keuangan

yang

berangkat dari teori keuangan standar, antara lain :
1) Investor individu dalam mengejar pengambilan
keputusan keuangan yang masuk akal dan efektif
dengan mempelajari bias perilaku diperlukan.
2) Investor

individu/praktisi

keuangan

profesional

dapat mengenali kesalahan orang lain tetapi juga
kesalahan

mereka sendiri

dalam

pengambilan

keputusan keuangan.
3) Praktisi

keuangan

profesional

dapat

menjadi

penasihat keuangan yang lebih efektif dengan
memahami psikologi klien mereka.
4) Praktisi

keuangan

profesional

mengembangkan

portofolio

secara

yang

perilaku,

yang

paling

dapat
dimodifikasi

sesuai

dengan

kecenderungan klien mereka.
5) Membantu investor dalam memahami sentimen
pasar saat mereka membuat keputusan untuk
perusahaan mereka.
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6) Membantu ahli strategi keuangan dalam membuat
prediksi keuangan yang lebih baik dan analis
keamanan untuk merekomendasikan saham yang
menguntungkan.

*****
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