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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh cognitive 

dissonance bias, hindsight bias, overconfidence bias dan self-control bias terhadap 

keputusan investasi cryptocurrency. Populasi dalam penelitian terdapat pada 

masyarakat yang tergabung dalam beberapa grup investasi yang ditemukan peneliti 

selama penelitian berlangsung, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 

anggota grup yang memiliki cryptocurrency, penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 224 responden. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan uji 

validitas konvergen, validitas diskriminan, uji composite reliability dan uji R-

square. Software SmartPLS 3.0 Trial Ver digunakan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini.  

Penelitian ini membuktikan bahwa cognitive dissonance bias tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency, hindsight bias 

tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency, dan overconfidence bias berpengaruh secara positif tetapi tidak 

signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Berbeda dengan variabel 

self-control bias dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Saran bagi penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan bias-bias perilaku lain yang mampu mempengaruhi keputusan 

investasi cryptocurrency. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hanya 

menggunakan software Smart PLS 3.0 (trial), sedangkan ada beberapa software 

analisis data lain yang dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk mendapatkan 

hasil penelitian terbaru dan bagi investor cryptocurrency yang memiliki perilaku 

cognitive dissonance bias, hindsight bias, overconfidence bias dan self-control bias 

sebaiknya perlu memperhatikan informasi serta saran dan masukan dari orang lain 

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan investasi serta diharapkan mampu 

untuk mengontrol keinginan jangka pendeknya supaya tidak menyesal dikemudian 

hari. 

 

Kata Kunci: Cognitive Dissonance Bias, Hindsight Bias, Overconfidence Bias, 

Self-Control Bias, Keputusan Investasi Cryptocurrency 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penanaman modal 

dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

Kegiatan investasi sudah berlangsung dari zaman dahulu dengan berbagai bentuk 

investasi. Seiring dengan perkembangan zaman, investasi juga mengalami 

perkembangan. Dari investasi yang dilakukan secara langsung menjadi investasi 

terhadap modal atau bentuk investasi baru, seperti aset keuangan/surat berharga 

(saham, obligasi, dll) yang disebut sebagai investasi keuangan. Investasi keuangan 

juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan membeli aset-

aset keuangan perusahaan dan secara tidak langsung dengan membeli aset 

keuangan dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset keuangan dari 

perusahaan langsung. 

Beberapa tahun belakangan ini investasi keuangan secara tidak langsung 

banyak diminati oleh investor yang tidak memiliki modal yang terlalu besar karena 

hanya perlu membeli saham dari perusahaan investasi. Pasar saham bukan menjadi 

satu-satunya jenis investasi yang digunakan investor untuk menginvestasikan dana 

yang dimiliki. Beberapa waktu lalu investasi secara digital sangat diminati 

dikalangan investor. Investasi digital menggunakan sistem yang mudah sehingga 

menarik perhatian investor untuk melakukan investasi digital. Salah satu jenis 

investasi ini adalah bisnis trading yang tidak hanya digunakan pada mata uang 

asing melainkan digunakan juga pada mata uang digital. 
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Bisnis trading sering disebut dengan istilah Digital Currency Exchange atau 

Cryptocurrency Exchange. Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang 

muncul pada dekade ini yang dikelola oleh jaringan teknologi peer-to-peer. Dalam 

situs www.coinmarketcap.com sebagai salah satu situs pemantau harga 

cryptocurrency, pada Bulan Januari mencatat ada 9.096 macam cryptocurrency di 

seluruh dunia dengan nilai konversi Dollar yang beragam. 

Tabel 1.1 Cryptocurrency dan Nilai Konversi 

Mata Uang Per satuan cryptocurrency 

Bitcoin (BTC) USD 47,594.93 

Ethereum (ETH) USD 3,545.64 

Cardano (ADA) USD 2.83 

Binance Coin (BNB) USD 473.57 

Ripple (XRP) USD 1.20 

BabyPenguin (BPENG) USD 7.925x10-8 

Puppy Doge (PUPPY) USD 3.21x10-10  

 Sumber: Coinmarketcap 

Nilai konversi mata uang per satu koin cryptocurrency yang beragam 

ditunjukkan pada Tabel 1.1 yaitu mulai dari sebesar USD 3.21x10-10 

(0.000000000321) tiap satuan mata uang hingga USD 47,594.93 

(Rp678,846,486.93) tiap satuan mata uang. Jumlah uang yang beredar 

dipublikasikan dalam berbagai situs internet (coinmarketcap) secara real time. 

Sejak akhir tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, jumlah investor mengalami 

peningkatan yang digambarkan dengan Gambar 1.1.  

http://www.coinmarketcap.com/
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Gambar 1.1 Diagram Investor Cryptocurrency di Indonesia 

Jumlah investor cryptocurrency di Indonesia tercatat sebanyak 6,5 Juta orang 

dimana terjadi kenaikan sejak akhir tahun 2020 ketika investor mata uang kripto 

sebanyak 4 Juta orang. Dari data pada Gambar 1.1, disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas investasi. 

Meningkatnya aktivitas investasi sangat erat hubungannya dengan 

pengambilan keputusan yang dilakukan. Dalam melakukan investasi, investor tentu 

mengharapkan return atau keuntungan yang besar. Namun pada kenyataannya, 

investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan melainkan menghasilkan kerugian. 

Untuk itu, investor dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan 

investasi yang tepat. Dalam membuat keputusan investasi, perilaku investor dapat 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi. Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh bias perilaku. Bias perilaku 

dapat menyebabkan salah menanggapi risiko yang dapat terjadi diakibatkan oleh 

kesalahan prediksi. Pompian (2012) membagi bias perilaku ke dalam dua kategori, 

yaitu cognitive bias dan emotional bias. Cognitive bias (bias kognitif) merupakan 

38%

62%

INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

2020 Mei 2021
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suatu penyimpangan pengambilan keputusan atas informasi dan fakta yang muncul. 

Sedangkan, emotional bias (bias emosional) ialah suatu penyimpangan yang terjadi 

karena terlalu fokus pada emosi dan spontanitas daripada fakta dan informasi yang 

ada. 

Salah satu bias perilaku yang mempengaruhi keputusan investasi ialah 

cognitive dissonance bias. Cognitive dissonance terjadi ketika seseorang 

memperoleh informasi baru yang bertentangan dengan pemahaman yang sudah ada 

sebelumnya, orang sering mengalami ketidaknyamanan mental. Cognitive 

dissonance bias terjadi sebagai upaya untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut 

dengan meyakinkan diri sendiri. Dengan cara meyakinkan diri sendiri, seseorang 

akan menghindari rasa ketidaknyamanan mental yang berhubungan dengan 

pengertian awal. Menurut Bentarjani (2013), seseorang cenderung cepat dalam 

merespon perubahan harga atau faktor kenyamanan, dan akan memperhatikan 

informasi yang dapat mempengaruhi keputusannya. 

Bias perilaku lain yang mempengaruhi keputusan investasi ialah hindsight 

bias. Hindsight bias yang berarti bias melihat ke belakang merupakan melihat 

peristiwa masa lalu sebagai hal yang dapat diprediksi dan masuk akal untuk 

diharapkan. Seseorang cenderung mengingat prediksi mereka tentang masa depan 

lebih akurat daripada yang sebenarnya. Menurut Aigbovo dan Ilaboya (2019), 

semakin baik pengalaman masa lalu, maka akan semakin besar pula peluang dalam 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang, begitu pula sebaliknya. Orang 

cenderung tertarik berinvestasi karena sebelumnya memperoleh keuntungan yang 

dihasilkan dari investasi.  
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Bias perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi juga dapat 

dipengaruhi oleh overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri (Ainun, 2019). 

Menurut Pradikasari dan Isbanah (2018), jika seorang investor yang memiliki 

perilaku terlalu percaya diri yang berlebihan maka investor tersebut akan melebih-

lebihkan pengetahuan yang mereka miliki, dan memperkirakan bahwa mereka akan 

mendapat keuntungan yang lebih besar dalam melakukan investasi. 

Selain tiga bias perilaku yang dijelaskan sebelumnya, self-control bias juga 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Self-control bias merupakan bias 

dimana seseorang gagal dalam mengejar tujuan jangka panjang karena kurangnya 

disiplin diri. Investasi cryptocurrency memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Menurut Darmawan dan Kamlet (2020), salah satu kelebihan dari investasi 

cryptocurrency ialah setiap pemilik bertanggung jawab atas uangnya masing-

masing. Pemilik dapat mengontrol bagaimana mereka menghabiskan uang mereka 

sendiri tanpa berurusan dengan otoritas perantara. Dengan bertanggung jawab 

penuh atas kepemilikan uang tersebut, semakin besar kemungkinan terjadinya self-

control bias. 

Perilaku investor yang tidak rasional sudah diteliti oleh beberapa penelitian 

terdahulu tentang perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang 

pertama yaitu menunjukkan bahwa tipe perilaku masyarakat dalam membeli 

sayuran organik di pasar swalayan Kabupaten Sidoarjo adalah tipe perilaku 

membeli untuk mengurangi keragu-raguan (dissonance reducing buying behavior), 

yang berarti meyakinkan diri sendiri ketika memperoleh informasi baru, sejalan 

dengan definisi dari cognitive dissonance bias, (Bentarjani, 2013). Hasil penelitian 

yang dilakukan Aigbovo dan Ilaboya (2019)  tentang hindsight bias menemukan 
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bahwa hindsight bias secara signifikan mempengaruhi keputusan investor individu. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuni dan Pramono (2021) tentang hindsight 

bias menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan 

investasi dipengaruhi oleh perilaku melihat ke belakang atau mengingat masa lalu. 

Selain itu, penelitian mengenai overconfidence bias yang dilakukan oleh Budiman 

dan Ervina (2020) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi dengan jenis investasi yang digunakan adalah emas, penelitian 

lain yang berkaitan dengan bias terlalu percaya diri ini yang dilakukan Khairunizam 

dan Isbanah (2019) menunjukkan bahwa overconfidence bias berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi dengan jenis investasi yang digunakan adalah saham 

syariah. Penelitian tentang self-control bias menunjukkan bahwa self-control bias 

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi (Harsaputra, 2020). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa penelitian tentang bias 

perilaku memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan dalam beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah 

peneliti ingin menunjukkan bahwa cognitive dissonance bias, hindsight bias, 

overconfidence bias, dan self-control bias dapat berpengaruh pada keputusan 

investasi cryptocurrency. Sejauh pengetahuan peneliti, ada penelitian tentang 

cryptocurrency dari perspektif perilaku, yaitu Hidajat (2019) yang membahas 

tentang herding bias, optimism bias, overconfidence bias, confirmation bias, loss 

aversion bias, dan gamblers’ fallacy dalam perdagangan cryptocurrency, terutama 

Bitcoin.  



7 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Cognitive Dissonance Bias berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency? 

2. Apakah Hindsight Bias berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency? 

3. Apakah Overconfidence Bias berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency? 

4. Apakah Self-Control Bias berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dan untuk menentukan 

fokus permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada jenis investasi 

yang digunakan ialah investasi cryptocurrency, objek penelitian merupakan 

investor mata uang kripto yang termasuk dalam beberapa grup investasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk menyusun suatu tujuan penelitian, didasari oleh rumusan masalah yang 

telah dibuat untuk mengetahui beberapa hal, yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh cognitive dissonance bias terhadap keputusan 

invetasi cryptocurrency. 

2. Untuk menguji pengaruh hindsight bias terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency. 



8 

 

 

 

3. Untuk menguji pengaruh overconfidence bias terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency. 

4. Untuk menguji pengaruh self-control bias terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Empiris 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai variabel dalam 

penelitian dan kontribusi dalam pengembangan teori tentang cognitive dissonance 

bias, hindsight bias, overconfidence bias, dan self-control bias diterapkan pada 

pengambilan keputusan cryptocurrency. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang manfaat praktis pada 

penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Memberikan gambaran pada investor untuk memahami bias perilaku yang 

dapat terjadi agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan investasi.  

2. Memberikan suatu informasi bagi peneliti selanjutnya dalam konteks yang 

berkaitan dengan keputusan investasi cryptocurrency.
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Investasi 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah sumber daya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Tandelilin, 2010). Setiap orang dalam kegiatan investasi memiliki tujuan yang 

berbeda, tetapi memperoleh keuntungan yang diinginkan menjadi salah satu tujuan 

yang paling umum. Akan tetapi dalam melakukan investasi, ada hal yang menjadi 

pertimbangan investor yaitu risiko. 

Investasi terdiri dalam dua jenis aset (Tambunan, 2020), yaitu: 

1. Aset riil, yang terdiri dari emas, tanah, dan mesin. 

2. Aset finansial, yang terdiri seperti saham, deposito, obligasi, warrants, dan 

reksa dana). 

Aset finansial merupakan klaim yang berbentuk surat berharga atas sejumlah aset 

yang dimiliki pihak penerbit surat berharga tersebut. 

Tujuan utama dalam melakukan investasi menurut Pratomo dan Nugraha 

(2005), yaitu: 

1. Adanya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi saat ini sehingga berkeinginan 

untuk memiliki di masa mendatang. 

2. Adanya keinginan untuk menambah nilai aset dan melindungi aset yang 

dimiliki sebelumnya.
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3. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam kepemilikan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari risiko penurunan nilai 

kekayaan atau hak miliknya akibat adanya inflasi. 

Pencapaian tujuan investasi tergantung pada pengambilan keputusan yang diambil 

karena akan berdampak pada hasil yang diperoleh. 

2.1.2 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara 

menyisihkan sebagian dari penghasilan demi memperoleh hasil investasi dimasa 

yang akan datang. Dengan kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan, 

pengambilan keputusan investasi akan sangat selektif (Safryani, et al., 2020).  

Pada proses pengambilan keputusan terdapat dua cara yang digunakan yaitu 

dengan keputusan rasional dan keputusan yang tidak rasional.  

1. Pengambilan keputusan secara rasional keputusan yang diambil berdasarkan 

logika dan informasi-informasi tentang investasi tersebut.  

2. Pengambilan keputusan secara irasional dapat terjadi saat investor mengikuti 

intuisi atau perasaan investor dengan pengalaman atas kondisi yang pernah 

terjadi sebelumnya.  

Pengambilan keputusan secara intuitif dapat dipelajari melalui perilaku 

keuangan yang merupakan kajian mengenai faktor psikologi yang mempengaruhi 

investor dalam proses pengambilan keputusan. 

Dalam melakukan investasi, menurut Herdianti dan Husaini (2018), terdapat 

langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti menentukan sasaran investasi, 

membuat kebijakan investasi, memilih strategi portofolio, memilih aset, dan 

mengukur dan mengevaluasi kinerja. 
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2.1.3 Cryptocurrency 

Cryptocurrency (mata uang kripto) merupakan mata uang berbasis digital 

yang memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya. Sebagai bagian 

yang sangat penting dalam sistem mata uang kripto, tanpa kriptografi maka tidak 

akan ada mata uang kripto (Wijaya, 2018). Menurut Keller dan Scholz (2019), 

Cryptocurrency merupakan aset digital yang dikelola oleh jaringan, yang pada 

umumnya menggunakan teknologi buku besar terdistribusi dan enkripsi untuk 

mencatat, mengontrol, dan memverifikasi transaksi dan pembuatan unit mata uang 

baru yaitu, koin atau token. Cryptocurrency berjalan dengan mengandalkan 

teknologi Blockchain sepenuhnya, dan transaksi atau pertukaran dapat dilakukan 

melalui smartphone dan crypto exchange. Cryptocurrency pertama yang 

terdesentralisasi ialah Bitcoin yang ditemukan oleh seorang atau sekelompok 

dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dimana pada saat itu 

bertepatan dengan krisis ekonomi dunia. Diketahui bahwa persediaan Bitcoin hanya 

sebanyak 21 Juta Bitcoin saja. Keterbatasan ini yang menimbulkan kepercayaan 

bahwa harga Bitcoin akan terus meningkat. 

Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan perdagangan mata uang 

kripto di bursa berjangka dengan dituangkannya dalam Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar 

Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan 

tersebut berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi mengakui 229 cryptocurrency di Indonesia, beberapa 

diantaranya ialah Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Cardano, dan sebagainya. 
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Dalam situs bappebti.go.id, tercatat ada tiga belas perusahaan perdagangan 

aset kripto atau market exchange yang legal secara hukum terdaftar di Bappebti. 

Tabel 2.1 menunjukkan daftar market exchange yang terdaftar di Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 

Tabel 2.1 Market Exchange yang Terdaftar di BAPPEBTI 

 
Sumber: bappebti.go.id 

 

Menurut Huda dan Hambali (2020), investasi cryptocurrency memiliki risiko yang 

tinggi, yaitu: 

1. Memiliki volatilitas yang ekstrem sehingga memiliki peluang risiko yang 

tinggi pula.  

2. Perubahan harga cryptocurrency yang merupakan antusiasme sesaat. 

3. Isu-isu legalitas yang masih diperbincangkan. 

4. Menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan teknologi. 
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2.1.4 Behavioral Finance  

Behavioral finance (perilaku keuangan) berkaitan dengan investor dan 

perannya dalam pengambilan keputusan. Menurut Kapoor dan Prosad (2017), 

keputusan investor seringkali cenderung tidak rasional yang dapat menyebabkan 

bencana bagi investor. Perilaku keuangan dicirikan sebagai gabungan faktor 

psikologis dan pertimbangan keuangan yang rasional dan digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan dan untuk menemukan asas yang mendasari solusi irasional 

dari pengeluaran investasi (Camara, 2017). Perilaku keuangan mempelajari faktor 

sosial, kognitif dan emosional pada keputusan ekonomi individu, lembaga, dan 

konsekuensi untuk manfaat dan alokasi sumber daya (Guzavicius, et al., 2014). 

Behavioral finance adalah tentang bagaimana orang dalam mengambil 

keputusan baik secara individu dan kolektif yang dapat dibedakan menjadi 

Behavioral Finance Micro (BMFI) yang membahas tentang bias perilaku investor 

individu dan Behavioral Finance Macro (BMFA) yang membahas tentang anomali 

yang terjadi dalam hipotesis pasar efisien (Pompian, 2012). 

2.1.5 Cognitive Dissonance Bias 

Cognitive dissonance menunjukkan ketika seseorang memiliki dua atau 

lebih kognisi yang bertentangan, mereka merasa tidak nyaman secara psikologis 

dan cenderung menyelesaikan situasi dengan mengubah kognisi mereka (Festinger, 

1957). Menurut Umairoh (2012) dalam penelitian dalam Setiawan, et. al. (2018), 

Cognitive Dissonance ialah keadaan ketidakseimbangan yang terjadi ketika 

informasi baru yang diperoleh bertentangan dengan pemahaman yang sudah ada 

sebelumnya, Cognitive dissonance bias terjadi sebagai upaya untuk mengurangi 

rasa tidak nyaman tersebut dengan meyakinkan diri sendiri (Pompian, 2012). 
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Menurut Cao dan Just (2010), sebagai upaya dalam mengurangi rasa tidak nyaman 

tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara menambahkan kognisi 

konsonan, mengurangi kognisi disonan (ketidaksesuaian), meningkatkan 

pentingnya kognisi konsonan dan mengurangi pentingnya kognisi disonan 

(mengubah persepsi). 

Persepsi selektif (distorsi informasi untuk memenuhi kebutuhan, yang 

menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan berikutnya) dan pengambilan 

keputusan selektif (dorongan irasional untuk mencapai beberapa hasil tertentu 

untuk tujuan membenarkan keputusan sebelumnya) memiliki efek yang signifikan 

terhadap investor (Pompian, 2006). Terdapat empat perilaku yang dihasilkan dari 

cognitive dissonance dan menyebabkan kerugian investasi, yaitu: 

1. Disonansi kognitif dapat menyebabkan investor kehilangan posisi sekuritas 

yang seharusnya mereka jual karena mereka ingin menghindari rasa sakit 

mental terkait dengan mengakui bahwa mereka membuat keputusan yang 

buruk. 

2. Disonansi kognitif dapat menyebabkan investor untuk terus berinvestasi dalam 

sekuritas mereka miliki setelah mengalami penurunan tanpa menilai investasi 

baru secara objektif dan rasional. 

3. Disonansi kognitif dapat menyebabkan investor terjebak dalam kumpulan 

perilaku, yaitu orang menghindari informasi yang melawan keputusan 

sebelumnya sampai menghiraukan banyak informasi yang kontra dan dapat 

menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan keputusan itu. 

4. Disonansi kognitif dapat menyebabkan investor percaya pada persepsi “kali ini 

berbeda”. 
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Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tentang perilaku masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian menunjukkan bahwa tipe perilaku 

masyarakat adalah tipe perilaku membeli untuk mengurangi keragu-raguan 

(dissonance reducing buying behavior), yang berarti meyakinkan diri sendiri ketika 

memperoleh informasi baru, sejalan dengan definisi dari cognitive dissonance bias 

(Bentarjani, 2013).   

2.1.6 Hindsight Bias 

Hindsight bias atau bias melihat ke belakang ialah ketika dihadapkan oleh 

suatu pengambilan keputusan, melihat peristiwa masa lalu sebagai hal yang dapat 

diprediksi dan masuk akal untuk diharapkan (Pompian, 2012). Seseorang yang 

menderita hindsight bias cenderung menjadikan evaluasi tentang kejadian masa lalu 

untuk menjadi prediksi mereka sendiri tentang masa depan (Nosfinger, 2010). 

Perilaku bias melihat ke belakang dapat menyebabkan kesalahan investasi 

(Pompian, 2006), yaitu: 

1. Ketika sebuah investasi terapresiasi, investor melihat ke belakang cenderung 

menulis ulang ingatan mereka sendiri untuk menggambarkan perkembangan 

positif seolah-olah dapat diprediksi. 

2. Investor lebih suka menghalangi ingatan mereka tentang keputusan investasi 

yang buruk, perkiraan yang salah untuk mengurangi masa lalu.  

3. Terlalu mengkritik manajer keuangan karena berkinerja buruk. Investor perlu 

memahami bahwa pasar bergerak dalam siklus dan pada waktu tertentu 

manajer investasi akan bekerja buruk di kelasnya, dan relatif di kelas lainnya. 

Kita banyak nilai saham berada dalam siklus menurun, tidak berarti bahwa 

manajer termasuk dalam kategori tidak terampil. 
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4. Terlalu memuji manajer keuangaan karena berkinerja baik. Kejelasan melihat 

ke belakang mengaburkan kemungkinan bahwa strategi manajer mungkin 

hanya mendapat manfaat dari waktu yang baik atau nasib baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan Aigbovo dan Ilaboya (2019) dengan jenis 

investasi saham di Nigeria menunjukkan bahwa hindsight bias secara signifikan 

mempengaruhi keputusan investor individu. Penelitian lain yang dilakukan 

Wahyuni dan Pramono (2021) menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam 

pengambilan keputusan investasi dipengaruhi oleh perilaku melihat ke belakang 

atau mengingat masa lalu. 

2.1.7 Overconfidence Bias 

Overconfidence Bias (bias terlalu percaya diri) ialah keyakinan yang tidak 

beralasan pada penalaran intuitif, penilaian, dan/atau kemampuan kognitif mereka 

sendiri (Pompian, 2012). Rasa percaya diri yang berlebihan merupakan hasil 

penilaian yang berlebihan pada pengetahuan, kemampuan, akses ke informasi. 

Menurut Mushinada dan Veluri (2018), terlalu percaya diri menjadi salah satu bias 

perilaku yang paling merugikan yang dapat ditunjukkan oleh para investor karena 

investor dapat meremehkan risiko penurunan, terlalu sering trading, dan memegang 

portofolio yang kurang terdiversifikasi. Investor dengan perilaku ini, menurut 

Jannah dan Ady (2017), akan menghindari informasi-informasi yang diperoleh 

karena terlalu yakin pada pandangan dan pengetahuan yang dimiliki, dan dapat 

menanggung risiko lebih besar dalam pengambilan keputusan (Sari, 2019). 

Perilaku terlalu percaya diri dapat menyebabkan kesalahan investasi. Dalam 

bukunya menjelaskan bahwa ada empat perilaku overconfidence bias yang akan 
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menyebabkan investor salah dalam mengambil keputusan investasi (Pompian, 

2006), yaitu: 

1. Investor dengan sikap terlalu percaya diri akan melebih-lebihkan kemampuan 

mereka untuk mengevaluasi perusahaan sebagai investasi potensial. 

2. Investor yang terlalu percaya diri akan trading secara berlebihan karena 

percaya bahwa pengetahuan yang dimiliki tidak dimiliki orang lain. 

3. Investor yang terlalu percaya diri dapat meremehkan risiko yang akan terjadi 

pada kinerja portofolio mereka. 

4. Investor yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi memegang portofolio 

yang kurang terdiversifikasi. Seringkali investor tersebut bahkan tidak 

mengetahui bahwa mereka menerima lebih banyak risiko daripada yang 

biasanya mereka toleransi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Ar-Rachman (2018), menunjukkan bahwa 

dalam pengambilan keputusan investasi saham, investor berpotensi melakukan 

kesalahan dalam pengambilan keputusan karena memiliki perilaku overconfidence 

bias. Penelitian lain yang dilakukan oleh Budiman dan Ervina (2020), dengan jenis 

investasi emas menunjukkan hasil bahwa overconfidence bias berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi. 

2.1.8 Self-Control Bias 

Self-control bias atau bias pengendalian diri ialah ketika seseorang gagal 

untuk mencapai tujuan jangka panjang karena kurangnya disiplin diri (Pompian, 

2012). Ada konflik yang melekat antara kepuasan jangka pendek dan pencapaian 

beberapa tujuan jangka panjang. Kurangnya disiplin diri dapat menjadikan 

seseorang bertindak dalam mengejar keinginan jangka pendek tersebut.  
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Masalah utama yang berkaitan dengan bias pengendalian diri adalah 

kurangnya kemampuan untuk menabung untuk mecapai tujuan jangka panjang. 

Selain itu, ada beberapa perilaku bias pengendalian diri yang dapat menyebabkan 

kesalahan investasi (Pompian, 2006), yaitu: 

1. Self-control bias dapat menyebabkan investor membelanjakan lebih banyak 

dengan mengorbankan tabungan untuk hari esok. 

2. Self-control bias dapat menyebabkan investor gagal dalam mempersiapkan 

pensiun. 

3. Self-control bias dapat menyebabkan masalah ketidakseimbangan alokasi aset. 

Misalnya, beberapa investor lebih memilih aset yang menghasilkan 

pendapatan. 

4. Self-control bias dapat menyebabkan investor melupakan prinsip keuangan 

dasar, seperti bunga majemuk, rata-rata biaya Dollar, dan perilaku disiplin 

serupa yang, jika dipatuhi, dapat membantu menciptakan kekayaan jangka 

panjang yang signifikan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa self-

control bias berpengaruh terhadap keputusan investasi (Harsaputra, 2020). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan 

peneitian agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 

Pada Tabel 2.2 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait 

dengan penelitian. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

1. 

Nama Peneliti Felisitas Marianda Prima Bentarjani 

Judul 
Analisis Tipe Perilaku Konsumen Sayuran Organik 

Di Pasar Swalayan Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2013 

Metode Penelitian Uji Anova 

Program Analisis SPSS 

Hasil Penelitian 

Keterlibatan konsumen sayuran organik tergolong 

tinggi, namun terdapat ada sedikit perbedaan antara 

berbagai macam merek sayuran sehingga dapat 

disimulkan bahwa konsumen termasuk dalam 

kategori dissonance reducing buying behavior atau 

membeli untuk mengurangi keragu-raguan  

2. 

Nama Peneliti 
Myeongki Jeong, Hangjung Zo, Chul Ho Lee, dan 

Yasin Ceran 

Judul 
Feeling displeasure from online social media 

postings: A study using cognitive dissonance theory. 

Tahun 2019 

Metode Penelitian 

Penilaian Model Pengukuran 

Cross-loading dievaluasi dengan Kriteria Fornell-

Larcker 

Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

Harman’s Single Factor Test 

Program Analisis 

CB-SEM untuk mengevaluasi model penelitian 

AMOS 24.0 untuk menganalisis data 

SmartPLS 3.2 untuk menjalankan uji rasio HTMT 

Hasil Penelitian 

Pengguna media sosial ketika menerima pendapat 

yang berlawanan, pengguna merasakan 

ketidaknyamanan. Pengguna media sosial dengan 

perilaku seperti ini cenderung untuk menghindari 

pendapat/informasi yang heterogen (berbeda). 

3. 

Nama Peneliti Pradiptianing Umairoh 

Judul 
Cognitive Bias Dan Emotional Bias Dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi Portfolio 

Tahun 2012 

Metode Penelitian 

Analisis kuantitatif 

Uji validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Regresi 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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 Program Analisis Analisis Regresi Berganda 

Hasil Penelitian 

Overconfidence bias, loss aversion bias, regret 

aversion bias, status quo bias berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi, sedangkan cognitive dissonance bias dan 

illusion of control bias berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi 

4. 

 

Nama Peneliti Asri Nur Wahyuni dan Nugroho Heri Pramono 

Judul 

Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Psikologi 

Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi 

Di Era Ekonomi Digital 

Tahun 2021 

Metode Penelitian 

Chi-Square Test 

Uji Crosstab 

Uji F 

Program Analisis SPSS 

Hasil Penelitian 

Usia dan pendidikan, memiliki pengaruh terhadap 

keputusan investasi. Sedangkan jenis kelamin, status 

pernikahan, dan pekerjaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap keputusan investasi. 

Faktor psikologi (overconfidence, data mining, 

social interaction, emotion, dan considering the 

past) secara parsial memiliki pengaruh terhadap 

keputusan investasi. 

5. 

Nama Peneliti Omoruyi Aigbovo dan O. J. Ilaboya 

Judul 
Does Behavioural Biases Influences Individual 

Investment Decisions 

Tahun 2019 

Metode Penelitian 
Statistik deskriptif 

Analisis regresi berganda 

Program Analisis SPSS 20 

Hasil Penelitian 

Representative Bias, Overconfidence Bias, Self-

Attribution Bias, Loss Aversion Bias, dan Regret 

Aversion Bias tidak berhubungan secara signifikan, 

sedangkan Hindsight Bias secara signifikan 

mempengaruhi keputusan investor individu 

6. Nama Peneliti 
Yuana Rizky Octaviani Mandagie, Meriam 

Febrianti, dan Lailah Fujianti 



21 

 

 

 

Judul 

Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman 

Investasi dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan 

Investasi 

Tahun 2020 

Metode Penelitian 

Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji Asumsi Klasik 

Analisis Regresi Berganda 

Program Analisis SPSS 16 

Hasil Penelitian Literasi keuangan, pengalaman investasi dan 

toleransi risiko berpengaruh secara signifikan dalam 

pengambilan keputusan investasi 

7. 

Nama Peneliti Waiqotul Jannah dan Sri Utami Ady 

Judul 

Analisis Fundamental, Suku Bunga, Dan 

Overconfidence Terhadap Pengambilan Keputusan 

Investasi Pada Investor Di Surabaya 

Tahun 2017 

Metode Penelitian Teknik Purposive Sampling 

Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji Asumsi Klasik 

Uji F 

Uji T 

Koefisien Determinasi (R2) 

Program Analisis SPSS 

Hasil Penelitian Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

Analisis Fundamental dan Pengambilan Keputusan 

Investasi, tetapi hasil berbeda dengan suku bunga 

yang tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan 

keputusan investasi, selanjutnya hasil menunjukkan 

bahwa overconfidence memiliki pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

8. Nama Peneliti Ellen Pradika Sari dan Yuyun Isbanah 

Judul Pengaruh Financial Literacy, Illusion of Control, 

Ovetconfidence, Risk Tolerance, dan Risk 

Perception Terhadap Keputusan Investasi Pada 

Mahasiswa Di Kota Surabaya. 

Tahun 2018 

Metode Penelitian Purposive Sampling 

Metode Analisis Regresi Linier Berganda 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji F 

Uji T 

Koefisien Determinasi (R2) 

Program Analisis SPSS versi 24 

Hasil Penelitian Financial Literacy, illusion of control, dan risk 

perception tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan investasi. 

Overconfidence dan risk tolerance memiliki 

pengaruh terhadap keputusan investasi. 

9. Nama Peneliti Mohd. Adil, Yogita Singh, dan Mohd. Shamim 

Ansari 

Judul How financial literacy moderate the association 

between behaviour biases and investment decision? 

Tahun 2020 

Metode Penelitian Korelasi Pearson 

Cronbach’s Alpha 

Analisis regresi hirarki 

Program Analisis SPSS 

Hasil Penelitian Oveconfidence pada investor laki-laki berpengaruh 

positif dan signifikan daripada investor perempuan 

yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan 

terhadap keputusan investasi 

10. Nama Peneliti Rafinza Widiar Pradhana 

Judul Pengaruh Financial Literacy, Cognitive Bias, dan 

Emotional Bias terhadap Keputusan Investasi (Studi 

pada Investor Galeri Investasi Universitas Negeri 

Surabaya) 

Tahun 2018 

Metode Penelitian - Uji Asumsi Klasik 

- Analisis Regresi Berganda 

Program Analisis SPSS 24 

Hasil Penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa cognitive 

dissonance bias tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. 

11. Nama Peneliti Khairunizam dan Yuyun Isbanah 

Judul Pengaruh Financial Literacy dan Behavioral 

Finance Factors Terhadap Keputusan Investasi 

(Studi Terhadap Investor Saham Syariah Pada Galeri 

Investasi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya) 

Tahun 2019 



23 

 

 

 

Metode Penelitian - Uji Asumsi Klasik 

- Analisis Regresi Berganda 

Program Analisis SPSS 23 

Hasil Penelitian Overconfidence memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan investasi saham 

syariah  

12. Nama Peneliti Banu Yoga Harsaputra 

Judul Pengaruh Overconfidence Bias, Reliance On Expert 

Bias, dan Self-Control Bias Terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi (Studi Investor Di Yogyakarta) 

Tahun 2020 

Metode Penelitian Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Regresi Berganda 

Uji Hipotesis 

Uji F 

Koefisien Determinasi (R2) 

Program Analisis SPSS 

Hasil Penelitian Bias yang berpengaruh secara positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi yaitu reliance on 

expert, dan self-control bias. Sedangkan 

overconfidence bias tidak berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

13. Nama Peneliti Cynthia Stella Waga, Florence Memba, dan Jane 

Muriithi 

Judul Financial Behaviour and Retirement Planning in 

Kenya, Assessing the Role of Self-Control Bias 

Tahun 2021 

Metode Penelitian Statistik deskriptif 

Chi-Square Pearson 

Analisis Regresi Logistik  

Program Analisis - (tidak diketahui) 

Hasil Penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa self-control bias 

cenderung tidak merencanakan pensiun bahkan jika 

mereka sudah disiplin secara finansial. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini merupakan keputusan investasi 

cryptocurrency. Objek penelitian ini merupakan investor cryptocurrency yang 

tergabung dalam grup investasi. Investor cryptocurrency harus mengetahui 

perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri pada saat pengambilan 

keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan Myeongki et al. (2019) yang berjudul 

“Feeling displeasure from online social media postings: A study using cognitive 

dissonance theory” dengan tujuan untuk menganalisis adanya cognitive dissonance 

pada pengguna media sosial ketika dihadapkan dengan informasi yang beragam. 

Dengan menggunakan statistik deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengguna media sosial ketika dihadapkan pada pendapat yang berlawanan, akan 

H1 

H2 

H3 

H4 

Cognitive 

Dissonance 

Bias 

Hindsight Bias 

Oveconfidence 

Bias 

Self-Control 

Bias 

Keputusan 

Investasi 

Cryptocurrency 
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merasakan ketidaknyamanan. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, 

pengguna media sosial cenderung menghindari pendapat/informasi yang beragam. 

Dalam penelitian yang dilakukan Sharifi dan Esfidani (2014) yang berjudul 

“The impacts of relationship marketing on cognitive dissonance, satisfaction, and 

loyalty: The mediating role of trust and cognitive dissonance” dengan tujuan untuk 

mempelajari bagaimana hubungan pemasaran dapat mengurangi disonansi kognitif 

pada tahap pasca pembelian. Dengan menggunakan model persamaan struktural, 

penelitian ini menunjukkan dengan adanya hubungan antara penjual dan pembeli 

dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi disonansi pada tahap pasca 

pembelian. Dengan kata lain, cognitive dissonance dapat mempengaruhi pasca 

pembelian konsumen apabila konsumen tidak memiliki hubungan dengan penjual.  

H1: Cognitive Dissonance Bias berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan investasi cryptocurrency 

Dalam penelitian yang dilakukan Mandagie et al. (2020) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi dan Toleransi Risiko 

Terhadap Keputusan Investasi” dengan tujuan untuk melihat pengambilan 

keputusan yang diambil oleh mahasiswa akuntansi Universitas Pancasila yang 

dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan, pengalaman investasi, dan toleransi 

risiko. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis 

regresi berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengambilan keputusan 

investasi mahasiswa akuntansi Universitas Pancasila didasari oleh pengalaman 

investasi. 

H2: Hindsight Bias berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency 
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Dalam penelitian yang dilakukan Adil et al  (2020) yang berjudul “How 

financial literacy moderate the association between behaviour biases and 

investment decision?” dengan tujuan untuk menguji dampak dari bias perilaku pada 

keputusan investasi diantara gender. Dengan menggunakan statistik deskriptif, 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh overconfidence (terlalu percaya diri) 

terhadap keputusan investasi adalah positif dan signifikan diantara investor laki-

laki. Namun diantara investor perempuan, pengaruh overconfidence menunjukkan 

hasil statistik yang tidak signifikan terhadap keputusan investasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mishra dan Metilda (2015) yang 

berjudul “A Study on the Impact of Investment Experience, Gender, and Level of 

Education on Overconfidence and Self-Attribution Bias” dengan tujuan untuk 

mempelajari dampak dari pengalaman investasi, gender, dan tingkat pendidikan 

pada dua bias tertentu. Dengan menggunakan uji Analysis of Variance (ANOVA), 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman investor dan meningkatnya 

pendidikan menjadikan kepercayaan diri meningkat secara berlebihan. Investor pria 

lebih banyak perilaku overconfidence daripada investor wanita. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bouteska dan Regaieg (2020) yang 

berjudul “Loss aversion, overconfidence of investors and their impact on market 

performance evidence from the US stock markets” dengan tujuan untuk menyelidiki 

dampak dari dua bias perilaku (loss aversion dan overconfidence) pada kinerja 

perusahaan AS. Dengan menggunakan statistik deskriptif dan korelasi Pearson, 

penelitian ini menunjukkan bahwa overconfidence secara positif mempengaruhi 

kinerja pasar perusahaan industri tetapi secara negatif mempengaruhi kinerja pasar 
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di perusahaan jasa. Perbedaan ini terjadi karena persaingan industri lebih kasar dan 

lebih berat daripada perusahaan jasa.  

H3: Overconfidence Bias berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waga et al. (2021) yang berjudul 

“Financial Behaviour and Retirement Planning in Kenya, Assessing the Role of 

Self-Control Bias” dengan tujuan untuk menilai pentingnya perilaku keuangan pada 

perencanaan pensiun dan menguji efek moderasi self-control pada hubungan antara 

perilaku keuangan dan perencanaan pensiun. Dengan menggunakan statistik 

deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa self-control bias cenderung tidak 

merencanakan pensiun bahkan jika mereka sudah disiplin secara finansial. 

H4: Self-Control Bias berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency 
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian, karena menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini memiliki karakteristik yang 

mempunyai hubungan sebab akibat antara lebih dari satu variabel atau penelitian 

ini termasuk dalam penelitian kausal. Penelitian kausal adalah penelitian untuk 

menguji hubungan atau pengaruh kausalitas (Fianto, 2020). Dengan pengumpulan 

data menggunakan kuesioner maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode survey untuk menggali data dari persepsi responden 

(Candraningrat, 2017). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu dengan 

pengisian angket yang dilakukan dari para investor cryptocurrency (mata uang 

kripto) yang termasuk dalam beberapa grup investasi sebagai tempat bertemunya 

investor maupun calon investor cryptocurrency.  

Jenis penelitian dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan pengaruh yang terjadi. Berkaitan dengan hipotesis dalam penelitian 

ini, maka dapat ditentukan beberapa variabel yang dipengaruhi dalam penelitian. 

Ada lima variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Cognitive Dissonance Bias 

(X1), variabel Hindsight Bias (X2), variabel Overconfidence Bias (X3), dan 

variabel Self-Control Bias (X4) dan variabel terikat yaitu Keputusan Investasi 

Cryptocurrency (Y). 
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3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 

2021 dan lokasi penelitian dilakukan pada beberapa grup investasi yang ditemukan 

peneliti selama penelitian.  

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Cognitive Dissonance Bias (X1) 

Cognitive dissonance merupakan suatu keadaan ketika seseorang 

memperoleh informasi baru yang kontradiktif dengan kognisi sebelumnya dan 

mengalami kegelisahan (Setiawan, et al., 2018). Cognitive dissonance bias 

merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mengurangi kegelisahan dengan  

meyakinkan diri sendiri (Pompian, 2012). Pada Tabel 3.1 merupakan indikator yang 

dapat digunakan dan sesuai dengan cognitive dissonance bias menurut Pompian 

(2006). 

Tabel 3.1 Indikator Cognitive Dissonance Bias 

Variabel Indikator Pernyataan 

Cognitive 

Dissonance 

Bias 

Kali ini berbeda Saya membeli cryptocurrency dengan 

nilai tinggi dengan harapan 

mendapatkan keuntungan yang tinggi 

Membuang uang yang 

baik setelah yang buruk 

Saya cenderung tetap 

mempertahankan cryptocurrency yang 

dimiliki walaupun mengalami 

penurunan nilai 

Abai terhadap informasi 

yang kontradiktif 

dengan keyakinan 

Saya menghindari informasi yang 

melawan keputusan saya sebelumnya 

 

3.3.2 Hindsight Bias (X2) 

Hindsight bias adalah kondisi ketika seseorang dihadapkan dengan 

pengambilan keputusan mengandalkan peristiwa yang terjadi pada masa lalu 
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sebagai bahan evaluasi untuk menentukan situasi yang dialami masa lalu diinginkan 

atau dihindari (Nosfinger, 2010). Pada tabel 3.2 merupakan indikator yang dapat 

digunakan dan sesuai dengan hindsight bias menurut Pompian (2006). 

Tabel 3.2 Indikator Hindsight Bias 

Variabel Indikator Pernyataan 

Hindsight 

Bias 

Menyalahkan orang lain Saya cenderung menyalahkan orang 

lain ketika mengalami kerugian 

Memiliki kekuatan 

prediksi 

Keuntungan yang dihasilkan dari 

cryptocurrency sebelumnya membuat 

Saya tertarik membeli cryptocurrency 

tersebut 

Menulis ulang sejarah Saya akan tetap memilih 

cryptocurrency yang saat ini memiliki 

peluang keuntungan meskipun 

sebelumnya saya mengalami kerugian 

investasi pada cryptocurrency yang 

sama 

 

3.3.3 Overconfidence Bias (X3) 

Overconfidence bias adalah rasa percaya diri yang tidak didasari atas 

keyakinan yang tidak beralasan pada kemampuan kognitif seseorang (Pompian, 

2012). Dengan kata lain, menurut Wulandari dan Iramani (2014), seseorang dengan 

perilaku overconfidence memandang rendah suatu risiko. Pada Tabel 3.3 

merupakan indikator yang dapat digunakan dan sesuai dengan overconfidence bias 

menurut Jannah dan Ady (2017) dan Sari (2019). 

Tabel 3.3 Indikator Overconfidence Bias 

Variabel Indikator Pernyataan 

Overconfidence 

Bias 

Ketepatan pemilihan 

investasi 

Merasa tepat terhadap jenis 

investasi yang dipilih 

Dapat memprediksi 

kejadian di masa yang 

akan datang 

Saya dapat memprediksi 

keuntungan yang akan 

dihasilkan 
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Tabel 3.3. Indikator Overconfidence Bias (Lanjutan) 

 

Variabel Indikator Pernyataan 

Overconfidence 

Bias 

Percaya pada kemampuan 

dan pengetahuan yang 

dimiliki dibandingkan 

dengan investor lain 

Saya memiliki pengetahuan dan 

kemampuan lebih baik dari 

orang lain 

Pilihan investasi 

Saya memilih jenis investasi 

tanpa dipengaruhi orang lain 

Saya bertanggung jawab atas 

pilihan Saya 

 

3.3.4 Self-Control Bias (X4) 

Menurut Marsela dan Supriatna (2019), Self-Control ialah kemampuan 

individu untuk mengontrol diri yang mengarahkan bentuk perilaku ke arah yang 

positif. Ketika individu gagal dalam mengendalikan diri maka akan menimbulkan 

perilaku yang bias atau perilaku yang menyimpang. Self-control bias atau bias 

pengendalian diri ialah kurangnya disiplin diri yang mengakibatkan perilaku 

individu cenderung untuk menunda tujuan jangka panjangnya untuk memenuhi 

kepuasan jangka pendeknya (Pompian, 2012). Adapun indikator yang dapat 

digunakan sesuai dengan Self-Control Bias menurut Harsaputra (2020) dapat dilihat 

pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Indikator Self-Control Bias 

Variabel Indikator Pernyataan 

Self-Control 

Bias 

Kesulitan untuk 

mengontrol pengeluaran 

Saya merasa sulit untuk 

mengontrol pengeluaran saya 

Kesulitan untuk 

menabung 

Saya tidak dapat menabung untuk 

masa depan 

Boros 

Jika saya memiliki uang, saya 

akan membelanjakan uang 

tersebut 
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3.3.5 Keputusan Investasi (Y) 

Keputusan investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara 

menyimpan sebagian dari penghasilan demi memperoleh hasil investasi di masa 

yang akan datang. Keputusan investasi adalah hal penting dalam menunjang 

pengambilan keputusan dalam melakukan suatu investasi karena termasuk tentang 

memperoleh dana investasi, dan mengenai mempertahankan atau mengurangi 

komposisi aset (Ruswandi, et al., 2020). Adapun indikator yang dapat digunakan 

sesuai dengan keputusan investasi menurut Khan (2015) dalam penelitian Ramdani 

(2018) dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Indikator Keputusan Investasi 

Variabel Indikator Pernyataan 

Keputusan 

Investasi 

Memiliki pengetahuan 

tentang cryptocurrency dan 

investasi 

Saya tahu tentang 

cryptocurrency dan persyaratan 

investasi 

Memiliki pengetahuan 

tentang tujuan hidup 

Uang adalah tujuan terpenting 

dalam hidup Saya 

Memiliki pengetahuan 

tentang mengelola keuangan 

Saya tahu bagaimana mengelola 

keuangan 

Memiliki pengetahuan 

tentang cara 

menginvestasikan uang 

Saya tahu bagaimana 

menginvestasikan uang Saya 

Memiliki pengetahuan 

tentang penganggaran uang 

yang baik 

Saya menganggarkan uang Saya 

dengan baik 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah investor cryptocurrency pada beberapa 

grup investasi yang ditemukan peneliti selama penelitian. Penelitian ini dalam 

menentukan besaran sampel yang digunakan, menggunakan rekomendasi yang 

diberikan oleh Hair, et al. (2010), yaitu jumlah indikator dikalikan dengan 5-10. 
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Penelitian ini terdiri dari 19 indikator, sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 

minimal 95 sampai dengan 190 responden. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel didasari oleh kriteria tertentu. Adapun kriteria 

yang ditentukan yaitu seorang yang memiliki cryptocurrency yaitu anggota yang 

memliki cryptocurrency karena tidak semua anggota yang tergabung dalam grup 

memiliki cryptocurrency. Dalam hal ini, responden yang memiliki cryptocurrency 

karena untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif dan menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam penelitian ini, data primer 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik kuesioner yang disebar 

kepada subjek penelitian. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diisi langsung 

oleh subjek penelitian yang ada dalam sampel penelitian. Kuesioner dibuat 

menggunakan Google Form. 

3.6 Skala Likert 

Skala likert merupakan suatu teknik penskalaan yang digunakan untuk 

menyusun kuesioner sebagai salah satu alat ukur pengumpulan data. Skala likert 

digunakan jika ingin mendapatkan bobot disetiap jawaban yang diberikan oleh 
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responden. Untuk mempermudah penentuan Mean, gunakan skor ganjil, seperti 

3,5,7 dan seterusnya (Wiyono, 2020). Tabel 3.6 merupakan jenjang skala dan bobot 

skor dalam skala likert. 

Tabel 3.6 Keterangan Jenjang Skala dan Bobot Skor Jawaban Skala Likert 

  
Sumber: (Wiyono, 2020) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Metode Structural Equation Model – Partial Least Square atau yang disebut 

dengan SEM-PLS digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data dan 

pengujian hipotesis. Penggunaan metode PLS (Partial Least Square) bertujuan 

untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan 

dapat secara teoritis menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang 

digunakan. PLS juga dapat menguji beberapa variabel sekaligus (Haryono, 2017). 

Menurut Tanuwijaya dan Sarno (2010), SEM-PLS merupakan pendekatan terpadu 

antara analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur untuk memprediksi 

adanya pengaruh (sebab dan akibat) dalam suatu variabel. Penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu berupa analisis statistik 

deskriptif, outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam meneliti status sekelompok usia, suatu objek, kondisi, atau suatu 

kejadian pada masa kini dapat diteliti dengan analisis statistik deskriptif (Nazir, 



35 

 

    

 

2002). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

telah diperoleh tanpa membuat kesimpulan secara umum. Data diperoleh berasal 

dari responden penelitian yang menjawab atas pertanyaan atau pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner. Tahap analisis deskriptif selanjutnya adalah mengolah 

data yang didapatkan dan dapat ditabulasikan untuk kemudian diberi penjelasan.  

3.7.2 Pengukuran Model (Outer Model) 

Outer model digunakan untuk menguji validitas konstruk dan juga menguji 

reliabilitas instrumen. Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

instrumen penelitian, sedangkan pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

konsistensi indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konsep penelitian. 

Pengujian validitas dan reliabiltas merupakan pengujian yang menentukan 

tingkat keandalan suatu indikator untuk mengetahui indikator yang digunakan dapat 

dipercaya dan konsisten dari waktu ke waktu dan bertujuan untuk mengetahui valid 

atau tidak valid data yang digunakan. Data yang dapat digunakan sebagai hasil 

penelitian merupakan data yang memenuhi validitas dan reliabilitas. 

A. Pengujian Validitas 

Pengukuran validitas dilakukan menggunakan validitas konvergen dan 

validitas diskriminan. Validitas konvergen diukur dengan parameter loading factor 

dan Average Variance Extracted (AVE). Pengukuran validitas diskriminan 

ditentukan oleh nilai cross loading dari setiap variabel mencapai 0,7 (Mahfud & 

Ratmono, 2013). 

a. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen adalah korelasi antara skor indikator dan skor konstruk 

yang dimiliki. Menurut Mahfud dan Ratmono (2013), model SEM-PLS dinyatakan 
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valid dan memenuhi ketentuan validitas konvergen apabila outer loading memiliki 

nilai >0,4 dan parameter lain yang digunakan dalam mengukur validitas adalah 

Average Variance Extracted (AVE) dengan nilai >0,5. 

b. Validitas Diskriminan 

Parameter cross loading digunakan dalam pengujian validitas diskriminan. 

Apabila nilai cross loading indikator terhadap variabel lebih besar dari variabel 

lainnya, maka indikator tersebut dapat dikatakan diskriminan.  

B. Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas indikator menggunakan parameter Cronbach’s Alpha 

dan Composite Reliability. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach’s Alpha  dan Composite Reliability lebih dari 0,7. 

3.7.3 Model Pengukuran (Inner Model) 

Hubungan kausalitas antara variabel yang digunakan dalam penelitian 

diprediksi dengan menggunakan inner model. Untuk memprediksi hubungan 

kausalitas dalam penelitian menggunakan parameter bootstrapping dalam uji T-

statistik. Kesimpulannya adalah dalam menguji hipotesis antara variabel X dengan 

variabel Y menggunakan pengujian inner model. 

A. Nilai R2  

Nilai R2 dilakukan untuk memperkirakan kemampuan seluruh variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikatnya dan juga untuk mengevaluasi model 

struktural dengan melihat persentase variance yang dijelaskan.  

B. Uji Signifikansi 

Suatu hipotesis ditolak atau diterima dapat ditentukan oleh pengukuran 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan memerlukan 
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pengujian signifkansi. Suatu hipotesis dapat diterima apabila nilai T-statistik >1,97 

atau nilai P values <0,05, serta untuk mengetahui arah pengaruhnya dapat dilihat 

pada hasil nilai Original Sample (O). 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

Nilai path coefficient dan tingkat signifikansi dapat mengukur korelasi 

antara konstruk yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis dalam penelitian 

didasari oleh pengujian hipotesis. Hipotesis diterima atau ditolak dapat diketahui 

melalui tahap ini.  
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu analisis perihal informasi yang didapatkan dan 

berguna untuk memberikan gambaran atau menguraikan suatu kejadian yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian yang berisi informasi tentang pertanyaan 

mendasar seputar karakteristik responden penelitian. Data tersebut didapatkan dari 

jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

sehingga data-data yang didapatkan diolah sesuai dengan kelompok-kelompok dan 

dapat ditabulasikan untuk kemudian diberikan penjelasan. 

A. Usia Responden 

Repsonden penelitian mengisi klasifikasi usia dalam kuesioner ini yaitu antara 

usia kurang dari 20 tahun sampai 35 atau lebih dari 35 tahun. Jumlah responden 

dalam penelitian yang didapatkan yaitu 224 responden.  Berdasarkan Tabel 4.1 

disimpulkan bahwa usia responden yang pada penelitian ini mayoritas berusia 21-

25 tahun yaitu dengan jumlah 165 orang dengan presentase sebesar 74%.  

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia 

 
 Sumber: Data Diolah (2021)
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B. Pendapatan Responden 

Untuk memaksimalkan penelitian, dibutuhkan karakteristik responden 

berdasarkan pendapatan yang didapatkan responden selama sebulan. Hasil 

responden berdasarkan pendapatan per bulan responden pada Tabel 4.2 

menunjukkan mayoritas pendapatan yang dimiliki responden berkisar Rp 2.500.001 

– Rp 3.500.000 perbulan dengan jumlah 102 responden dengan presentase sebesar 

46%. 

Tabel 4.2 Pendapatan Perbulan Responden 

 
Sumber: Data Diolah (2021) 

4.1.1 Kategori Variabel 

Kategori variabel digunakan untuk mengetahui potensi dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian yang merupakan deskripsi dari jawaban atas pernyataan 

yang diberikan kepada responden terhadap indikator tiap variabel. Terdapat empat 

variabel bebas dan satu variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu variabel cognitive 

dissonance bias, hindsight bias, overconfidence bias, self-control bias sebagai 

variabel bebas dan keputusan investasi cryptocurrency sebagai variabel terikat. 

Beberapa kriteria dalam penilaian responden dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Batasan Penilaian 

Poin Rentang Nilai Kriteria 

1 1,00 - 1,80 Sangat Rendah 

2 1,81 - 2,60 Rendah 

3 2,61 - 3,40 Sedang 

4 3,41 - 4,20 Tinggi 

5 4,21 - 5,00 Sangat Tinggi 

 

A. Hasil Analisis Variabel Cognitive Dissonance Bias (X1) 

Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel cognitive 

dissonance bias, dapat dilihat pada Tabel 4.4 yang merupakan hasil uji analisis 

deskriptif variabel. 

Tabel 4.4 Analisis Variabel X1 

Indikator 

Pernyataan Variabel 

Cognitive Dissonance 

Bias 

Min Max Mean Kriteria 

1 

Saya membeli 

cryptocurrency dengan 

nilai tinggi dengan 

harapan mendapatkan 

keuntungan yang tinggi 

1 5 3,56 Tinggi 

2 

Saya cenderung tetap 

mempertahankan 

cryptocurrency yang 

dimiliki walaupun 

mengalami penurunan 

nilai 

1 5 3,70  Tinggi 

3 

Saya menghindari 

informasi yang 

melawan keputusan 

saya sebelumnya 

1 5 3,62  Tinggi 

Rata- Rata Total 3,62 Tinggi 

Sumber: Data Diolah, MS.Excel (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.4 membuktikan bahwa responden melakukan penilaian 

terhadap variabel cognitive dissonance bias memiliki kriteria tinggi dengan nilai 

rata-rata total sebanyak 3,62. Nilai rata-rata tertinggi dimiliki oleh indikator item 2 
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dengan nilai sebesar 3,70 dengan pernyataan “Saya cenderung tetap 

mempertahankan cryptocurrency yang dimiliki walaupun mengalami penurunan 

nilai”, sedangkan indikator item 1 memiliki nilai rata-rata terendah dengan nilai 

sebanyak 3,56 dengan pernyataan “Saya membeli cryptocurrency dengan nilai 

tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tinggi”. Berdasarkan hasil 

analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku investor cryptocurrency akan tetap 

mempertahankan cryptocurrency yang dimiliki meskipun cryptocurrency tersebut 

mengalami penurunan nilai. 

B. Hasil Analisis Variabel Hindsight Bias (X2) 

Variabel independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah variabel hindsight 

bias, dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang merupakan hasil uji analisis deskriptif 

variabel. 

Tabel 4.5 Analisis Variabel X2 

Indikator 
Pernyataan Variabel 

Hindsight Bias 
Min Max Mean Kriteria 

1 

Saya cenderung 

menyalahkan orang 

lain ketika mengalami 

kerugian 

1 5 3,64 Tinggi 

2 

Keuntungan yang 

dihasilkan dari 

cryptocurrency 

sebelumnya membuat 

Saya tertarik membeli 

cryptocurrency 

tersebut 

1 5 3,89 Tinggi 

3 

Saya akan tetap 

memilih 

cryptocurrency yang 

saat ini memiliki 

peluang keuntungan 

meskipun sebelumnya 

Saya mengalami 

kerugian investasi pada 

1 5 3,64 Tinggi 
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cryprocurrency yang 

sama 

Rata- Rata Total 3,72 Tinggi 

Sumber: Data Diolah, MS.Excel (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.5 membuktikan bahwa responden melakukan penilaian 

pada variabel hindsight bias memiliki kriteria tinggi dengan nilai rata-rata total 

sebanyak 3,72. Nilai tertinggi yang dimiliki oleh indikator item 2 dengan nilai 

sebesar 3,89 dengan pernyataan “keuntungan yang dihasilkan dari cryptocurrency 

sebelumnya membuat Saya tertarik membeli cryptocurrency tersebut”, sedangkan 

indikator item 1 memiliki nilai terendah dengan nilai sebanyak 3,64 dengan 

pernyataan “Saya cenderung menyalahkan orang lain ketika mengalami kerugian”. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku investor 

cryptocurrency akan melakukan pembelian ulang ketika cryptocurrency 

sebelumnya memberikan keuntungan dan cenderung untuk menyalahkan orang lain 

ketika cryptocurrency yang dimiliki mengalami penurunan nilai (merugi). 

C. Hasil Analisis Variabel Overconfidence Bias (X3) 

Variabel independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah variabel 

overconfidence bias, dapat dilihat pada Tabel 4.6 yang merupakan hasil uji analisis 

deskriptif variabel. 

Tabel 4.6 Analisis Variabel X3 

Indikator 
Pernyataan Variabel 

Overconfidence Bias 
Min Max Mean Kriteria 

1 

Merasa tepat terhadap 

jenis investasi yang 

dipilih 

1 5 4,39 Sangat Tinggi 

2 

Saya dapat 

memprediksi 

keuntungan yang akan 

dihasilkan 

1 5 4,20 Tinggi 
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3 

Saya memiliki 

pengetahuan dan 

kemampuan lebih baik 

dari orang lain 

1 5 4,41 Sangat Tinggi 

4 

Saya memilih jenis 

investasi tanpa 

dipengaruhi orang lain 

1 5 4,42 Sangat Tinggi 

5 
Saya bertanggung 

jawab atas pilihan Saya 
1 5 4,04 Tinggi 

Rata- Rata Total 4,29 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Diolah, MS.Excel (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.6 membuktikan bahwa responden melakukan penilaian 

terhadap variabel overconfidence bias memiliki kriteria sangat tinggi dengan nilai 

rata-rata total sebanyak 4,29. Nilai tertinggi dimiliki oleh indikator item 3 dengan 

nilai sebesar 4,41 dengan pernyataan “Saya memiliki pengetahuan dan kemampuan 

lebih baik dari orang lain”, sedangkan indikator item 5 memiliki nilai terendah 

dengan nilai sebesar 4,04 dengan pernyataan “Saya bertanggung jawab atas pilihan 

Saya”. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku investor 

cryptocurrency menganggap dirinya tidak lebih baik dari pada orang lain. 

D. Hasil Analisis Variabel Self-Control Bias (X4) 

Variabel independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah variabel self-

control bias, dapat dilihat pada Tabel 4.7 yang merupakan hasil uji analisis 

deskriptif variabel. 

Tabel 4.7 Analisis Variabel X4 

Indikator 
Pernyataan Variabel 

Self-Control Bias 
Min Max Mean Kriteria 

1 

Saya merasa sulit 

untuk mengontrol 

pengeluaran Saya 

1 5 3,96 Tinggi 

2 

Saya tidak dapat 

menabung untuk masa 

depan 

1 5 3,77 Tinggi 

3 
Jika Saya memiliki 

uang, Saya akan 
1 5 4,25 Sangat Tinggi 
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membelanjakan uang 

tersebut 

Rata- Rata Total 3,99 Tinggi 

Sumber: Data Diolah, MS.Excel (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.7 membuktikan bahwa responden melakukan penilaian 

pada variabel self-control bias memiliki kriteria tinggi dengan nilai rata-rata total 

sebanyak 3,99. Nilai tertinggi dimiliki oleh indikator item 3 dengan nilai sebesar 

4,25 dengan pernyataan “Jika saya memiliki uang, saya akan membelanjakan uang 

tersebut”, sedangkan indikator item 2 memiliki nilai terendah dengan nilai sebesar 

3,77 dengan pernyataan “Saya tidak dapat menabung untuk masa depan”. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku investor 

cryptocurrency cenderung tidak dapat menabung untuk masa depan dan memiliki 

perilaku boros atau tidak dapat mengontrol keinginan jangka pendek mereka. 

E. Hasil Analisis Variabel Keputusan Investasi Cryptocurrency (Y) 

Variabel keputusan investasi cryptocurrency dijadikan sebagai variabel 

dependen dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 4.8 yang merupakan hasil 

uji analisis deskriptif variabel. 

Tabel 4.8 Analisis Variabel Y 

Indikator 

Pernyataan Variabel 

Keputusan Investasi 

Cryptocurrency 

Min Max Mean Kriteria 

1 

Saya tahu tentang 

cryptocurrency dan 

persyaratan investasi 

2 5 4,38 Sangat Tinggi 

2 

Uang adalah tujuan 

terpenting dalam hidup 

Saya 

2 5 4,28 Sangat Tinggi 

3 
Saya tahu bagaimana 

mengelola keuangan 
3 5 4,35 Sangat Tinggi 

4 

Saya tahu bagaimana 

menginvestasikan uang 

Saya 

1 5 4,02 Tinggi 



45 

 

 

5 
Saya menganggarkan 

uang Saya dengan baik 
2 5 4,11 Tinggi 

Rata- Rata Total 4,22 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Diolah, MS.Excel (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.8 membuktikan bahwa responden melakukan penilaian 

pada variabel keputusan investasi memiliki kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-

rata total sebanyak 4,22. Nilai tertinggi dimiliki oleh indikator item 1 dengan nilai 

sebesar 4,38 dengan pernyataan “Saya tahu tentang cryptocurrency dan persyaratan 

investasi”, sedangkan indikator item 4 memiliki nilai terendah dengan nilai sebesar 

4,02 dengan pernyataan “Saya tahu bagaimana menginvestasikan uang Saya”. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perilaku investor 

cryptocurrency tahu tentang cryptocurrency dan persyaratan investasi dan tahu 

bagaimana menginvestasikan uang mereka. 

4.2 Evaluasi Pengukuran Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk. 

Untuk mengetahui kemampuan suatu instrumen dalam penelitian dibutuhkan 

pengujian validitas, sedangkan dalam mengukur konsistensi alat ukur suatu konsep 

penelitian dibutuhkan pengujian reliabilitas. 

4.2.1 Convergent Validity  

Mengukur validitas suatu instrumen menggunakan parameter nilai loading 

factor dan nilai AVE yang memiliki jumlah harus >0,5. Smart PLS 3 trial version 

digunakan dalam pengujian convergent validity (validitas konvergen) dan dapat 

dilihat pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9 Outer Loading 

 
Sumber: Data Diolah (2021) 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa ketentuan nilai loading factor setiap indikator telah 

terpenuhi, pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai Average Variance Extracted 

(AVE) telah memenuhi kriteria yaitu nilai AVE >0,5.  

Tabel 4.10 Average Variance Extracted (AVE) 

  Average Variance Extracted (AVE) 

Cognitive Dissonance Bias 0,630 

Hindsight Bias 0,666 

Overconfidence Bias 0,698 

Self-Control Bias 0,873 

Keputusan Investasi Cryptocurrency 0,584 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 yang menunjukkan nilai loading factor dan nilai 

AVE telah memenuhi ketentuan, maka variabel penelitian dapat diukur oleh semua 
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indikator karena telah terbukti valid sehingga gambar diagram yang dianalisis dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 Diagram PLS Algorithm 

4.2.2 Discriminant Validity 

Dalam uji validitas diskriminan menggunakan parameter cross loading. 

Smart PLS 3 trial version digunakan dalam pengujian validitas diskriminan dan 

hasil dapat dilihat pada Tabel 4.11.  

Tabel 4.11 Discriminant Validity 

  X1 X2 X3 X4 Y 

X1.1 0.707 0.228 -0.083 -0.079 0.125 

X1.2 0.814 0.405 0.162 0.180 0.131 

X1.3 0.854 0.405 0.082 0.205 0.195 

X2.1 0.327 0.839 0.394 0.521 0.269 

X2.2 0.388 0.777 0.088 0.218 0.169 

X2.3 0.390 0.830 0.223 0.340 0.218 

X3.1 -0.029 0.096 0.762 0.055 0.069 

X3.2 0.028 0.299 0.872 0.317 0.153 

X3.3 0.077 0.388 0.886 0.364 0.197 

X3.4 0.120 0.256 0.924 0.149 0.217 

X3.5 -0.005 -0.003 0.713 -0.087 0.033 

X4.1 0.139 0.437 0.210 0.954 0.249 

X4.2 0.139 0.439 0.263 0.940 0.260 
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  X1 X2 X3 X4 Y 

X4.3 0.140 0.434 0.268 0.908 0.205 

Y1 0.108 0.256 0.254 0.234 0.761 

Y2 0.149 0.292 0.179 0.329 0.821 

Y3 0.086 0.133 0.081 0.076 0.783 

Y4 0.225 0.111 0.098 0.079 0.745 

Y5 0.217 0.134 0.010 0.074 0.707 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.11 membuktikan korelasi antara konstruk dan variabel lebih 

besar dibandingkan dengan nilai korelasi dan konstruk variabel lainnya. 

4.2.3 Composite Reliability 

Tiap indikator suatu variabel diuji dengan composite reliability sehingga 

dapat disimpulkan nilai konstruk yang reliabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

dan Composite Reliability yang memiliki nilai >0,7. Nilai Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Uji Composite Reliability 

  Cronbach's Alpha Composite Reliability 

X1 0.713 0.836 

X2 0.755 0.856 

X3 0.903 0.920 

X4 0.928 0.954 

Y 0.834 0.875 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability memiliki nilai diatas 0,7 sehingga semua konstruk dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

Pengukuran outer model dalam penelitian ini dapat menentukan hasil 

penelitian karena telah terpenuhinya 3 kriteria, yaitu pengukuran validitas 

konvergen, validitas diskriminan, serta composite reliability. 
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4.3 Evaluasi Pengukuran Model Struktural (Inner Model) 

Hubungan kausalitas antara variabel dalam penelitian dapat diprediksi dengan 

menggunakan pengujian inner model. Parameter bootstrapping dalam uji T-

statistik digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas. 

4.3.1 Pengujian Nilai R2 

Nilai R-Square untuk mengetahui kemampuan seluruh variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikatnya dan untuk mengevaluasi structural model dengan 

melihat presentase variance yang dijelaskan. 

Tabel 4.13 Uji R2 

 
Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.13 membuktikan bahwa R2 pada variabel keputusan 

investasi cryptocurrency bernilai sebesar 0,117. Nilai tersebut dapat menunjukkan 

hasil bahwa pada variabel cognitive dissonance bias, hindsight bias, overconfidence 

bias, dan self-control bias dapat menjelaskan pengaruh terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency sebesar 11,7% sehingga jumlah sebesar 88,3% dapat 

dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. 

4.3.2 Uji Signifikansi 

Suatu hipotesis dapat ditolak atau diterima ditentukan dengan melihat nilai 

T-statistik dan P values. Dalam hal ini apabila nilai signifikansi dari T-statistik 

>1,97 atau hasil nilai P values yang <0,05, maka hipotesis diterimadan begitupun 

sebaliknya. 
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Tabel 4.14 Path Coefficient 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

X1 -> Y 0.112 0.120 0.083 1.356 0.176 

X2 -> Y 0.119 0.124 0.081 1.459 0.145 

X3 -> Y 0.110 0.118 0.075 1.463 0.144 

X4 -> Y 0.156 0.160 0.070 2.225 0.026 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.14 membuktikan bahwa variabel yang mempengaruhi 

keputusan investasi adalah self-control bias di karenakan nilai T-statistik memiliki 

nilai >1,97 yaitu 2,225 dan P-values yang dimiliki berjumlah 0,026 yang berarti 

<0,05, namun berbeda dengan variabel cognitive dissonance bias, hindsight bias 

dan overconfidence bias tidak memenuhi syarat yang menghasilkan kesimpulan 

bahwa variabel cognitive dissonance bias, hindsight bias, dan overconfidence bias 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. 

Hal ini dikarenakan nilai T-statistik dan P-values pada variabel cognitive 

dissonance bias, hindsight bias, dan overconfidence bias memiliki nilai <1,97 dan 

0,05. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian dapat diterima maupun ditolak dengan melihat hasil uji 

hipotesis pada Tabel 4.14. Perbandingan nilai path coefficient dan tingkat 

signifikansi dengan hipotesis penelitian dapat dijadikan alat ukur untuk melihat 

hipotesis penelitian ditolak atau diterima. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Uji Hipotesis Cognitive Dissonance Bias 

a. Hipotesis 

H1 : Pengaruh variabel cognitive dissonance bias terhadap variabel 

keputusan investasi cryptocurrency. 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

P-values ≤0,05 dan T-statistik >1,97, maka Hipotesis diterima 

P-values >0,05 dan T-statistik <1,97, maka Hipotesis ditolak 

c. Hasil 

P-values = 0,176 (>0,05), dan 

T-statistik = 1,356 (<1,97), maka H1 ditolak 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan Tabel 4.14 membuktikan cognitive dissonance bias tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency, sehingga hipotesis ditolak. 

2. Uji Hipotesis Hindsight Bias 

a. Hipotesis 

H2 : Pengaruh variabel hindsight bias terhadap variabel keputusan 

investasi cryptocurrency. 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

P-values ≤0,05 dan T-statistik >1,97, maka Hipotesis diterima 

P-values >0,05 dan T-statistik <1,97, maka Hipotesis ditolak 

c. Hasil 
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P-values = 0,145 (>0,05), dan 

T-statistik = 1,459 (<1,97), maka H2 ditolak 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan Tabel 4.14 membuktikan bahwa hindsight bias tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency, sehingga hipotesis ditolak. 

3. Uji Hipotesis Overconfidence Bias 

a. Hipotesis  

H3 : Pengaruh variabel overconfidence bias terhadap variabel 

keputusan investasi cryptocurrency. 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

P-values ≤0,05 dan T-statistik >1,97, maka Hipotesis diterima 

P-values >0,05 dan T-statistik <1,97, maka Hipotesis ditolak 

c. Hasil 

P-values = 0,144 (>0,05), dan 

T-statistik = 1,463 (<1,97), maka H3 ditolak 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan Tabel 4.14 membuktikan bahwa overconfidence bias 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency, sehingga hipotesis ditolak. 

4. Uji Hipotesis Self-Control Bias 

a. Hiporesis 

H4 : Pengaruh variabel self-control bias terhadap variabel keputusan 

investasi cryptocurrency. 
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b. Dasar Pengambilan Keputusan 

P-values ≤0,05 dan T-statistik >1,97, maka Hipotesis diterima 

P-values >0,05 dan T-statistik <1,97, maka Hipotesis ditolak 

c. Hasil 

P-values = 0,026 (≤0,05), dan 

T-statistik = 2,225 (>1,97), maka H4 diterima 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan Tabel 4.14 membuktikan bahwa self-control bias 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency, sehingga hipotesis diterima. 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah diuraikan, diketahui bahwa variabel 

Cognitive Dissonance Bias, Hindsight Bias, dan Overconfidence Bias memiliki 

pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Keputusan Investasi 

Cryptocurrency, sedangkan variabel Self-Control Bias memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency. Pembahasan 

lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

4.5.1 Cognitive dissonance bias terhadap keputusan investasi cryptocurrency 

Variabel cognitive dissonance bias memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap variabel keputusan investasi cryptocurrency. Dengan nilai 

Original Sample (O) sebesar 0,112 dan nilai T-statistik sebesar 1,356 yaitu kurang 

dari ketentuan nilai two tailed 1,97, sehingga membuktikan cognitive dissonance 

bias memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency. Hal ini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh cognitive 
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dissonance bias terhadap keputusan investasi cryptocurrency sehingga  hipotesis 

penelitian ditolak. 

Hasil penelitian cognitive dissonance bias terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

cognitive dissonance bias berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Myeongki et. al. (2019), 

dalam menggunakan media sosial, individu tidak akan berteman dengan seseorang 

yang sering memberikan tanggapan yang bertentangan. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Rafinza W. Pradhana (2018), menunjukkan bahwa cognitive 

dissonance  tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi di galeri investasi.  

Beberapa hal yang membuat investor cryptocurrency tidak menggunakan 

perilaku cognitive dissonance bias dalam pengambilan keputusan investasi yaitu 

investor cryptocurrency tergabung dalam grup investasi sebagai sarana pertukaran 

informasi mengenai investasi cryptocurrency, selain itu dipengaruhi oleh harga 

cryptocurrency yang fluktuatif. Investor tidak dapat mengabaikan informasi yang 

dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Saat ini, 

beberapa perusahaan aset kripto yang ada di Indonesia dan terdaftar di Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki grup komunitas 

untuk siapa saja yang ingin mengetahui sekaligus belajar tentang cryptocurrency 

pada media telegram dan selain grup yang dibuat oleh perusahaan aset kripto 

tersebut adapula grup investasi lainnya. 

4.5.2 Hindsight bias terhadap keputusan investasi cryptocurrency 

Variabel hindsight bias memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap variabel keputusan investasi cryptocurrency. Dengan nilai Original 
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Sample (O) sebesar 0,119 dan nilai T-statistik sebesar 1,459 yaitu kurang dari 

ketentuan nilai two tailed 1,97, sehingga membuktikan bahwa hindsight bias 

memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency. Hal ini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh hindsight bias 

terhadap keputusan investasi cryptocurrency sehingga hipotesis penelitian ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hindsight bias memiliki pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian dilakukan Aigbovo dan Ilaboya (2019) 

pada keputusan investasi pada pasar saham menunjukkan bahwa hindsight bias 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Mandagie, et. al. (2020) pada keputusan investasi pasar modal 

menunjukkan bahwa pengalaman investasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

Perbedaan hasil penelitian ini karena harga cryptocurrency yang tidak dapat 

diprediksi. Berbeda dengan investasi di pasar modal yang memiliki mekanisme 

pembatasan volatilitas pada saat pasar tidak terkendali yakni dengan penghentian 

sementara perdagangan agar volatilitas dapat lebih terjaga apabila ada penurunan 

atau kenaikan drastis, sedangkan pada cryptocurrency tidak memiliki pengendalian 

volatilitas sehingga harga cryptocurrency akan bergerak sesuai dengan permintaan 

dan penawaran. Dengan harga cryptocurrency yang tidak dapat diprediksi 

membuat investor tidak menggunakan ingatan atau pengalaman masa lalu mereka 

sebagai hal yang dapat diprediksi untuk pengambilan keputusan karena harga 

cryptocurrency yang dapat secara drastis mengalami kenaikan maupun penurunan. 
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4.5.3 Overconfidence bias terhadap keputusan investasi cryptocurrency 

Variabel overconfidence bias memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap variabel keputusan investasi cryptocurrency. Dengan melihat 

nilai Original Sample (O) sebesar 0,110 dan nilai T-statistik sebesar 1,463 yaitu 

kurang dari ketentuan nilai two tailed 1,97, sehingga membuktikan bahwa 

overconfidence bias memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap 

keputusan investasi cryptocurrency. Hal ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

menyatakan pengaruh variabel overconfidence bias terhadap keputusan investasi 

cryptocurrency ditolak. 

Penelitian ini menggunakan instrumen investasi cryptocurrency 

menunjukkan bahwa overconfidence bias berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Khairunizam dan Isbanah (2019) pada 

keputusan investasi syariah menunjukkan bahwa overconfidence bias berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Pradikasari dan Isbanah (2018) pada keputusan investasi saham menunjukkan 

bahwa overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Perbedaan hasil penelitian ini karena risiko yang dimiliki cryptocurrency 

cukup tinggi yaitu memiliki fluktuasi harga yang ekstrem, perubahan nilai harga 

cryptocurrency hanya karena minat yang besar sesaat (Huda & Hambali, 2020). 

Perubahan harga cryptocurrency yang tak menentu yang dapat dipengaruhi oleh 

influence whale atau investor aset kripto dalam jumlah besar. Salah satu contoh 

nyata yaitu sosok Elon Musk membuat harga Dogecoin melambung tinggi hanya 

dengan cuitan di twitter yang mengumumkan bahwa aset kripto Dogecoin dapat 
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digunakan sebagai alat pembayaran untuk sejumlah merchandise perusahaan tesla 

yang ia miliki. Dengan volatilitas yang ekstrem dan perubahan harga 

cryptocurrency yang tak menentu membuat perilaku overconfidence pada investor 

tidak mempengaruhi keputusan investasi cryptocurrency karena kemampuan dan 

pengetahuan tentang cryptocurrency yang dimiliki investor akan kalah dengan 

perkataan atau pemberitaan dari tokoh penting dalam cryptocurrency yang dapat 

mempengaruhi harga cryptocurrency. 

4.5.4 Self-control bias terhadap keputusan investasi cryptocurrency 

Variabel self-control bias memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel keputusan investasi cryptocurrency. Dengan nilai Original Sample (O) 

sebesar 0,156 dan nilai T-statistik pada hubungan variabel sebesar 2,105 yaitu telah 

memenuhi ketentuan nilai two tailed 1,97, sehingga membuktikan bahwa self-

control bias memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi cryptocurrency. Hal ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. 

Hasil penelitian ini menggunakan instrumen investasi cryptocurrency 

menunjukkan bahwa self-control bias memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Harsaputra (2020) menunjukkan bahwa self-control bias berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi di pasar modal.  

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa investor 

cryptocurrency dan investor di pasar modal memiliki perilaku yang sama dalam 

pengambilan keputusan investasi. Hal yang membuat investor cryptocurrency 

memiliki perilaku self-control bias karena diketahui cryptocurrency memiliki 

tingkat volatilitas yang tinggi. Tingkat volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa 
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semakin tinggi risiko dan potensi keuntungan yang didapatkan. Investor dalam 

penelitian ini memanfaatkan tingkat volatilitas yang tinggi untuk mendapatkan 

keuntungan dalam waktu singkat yang mengakibatkan menjual cryptocurrency 

saat baru mengalami keuntungan dan membeli saat harga cryptocurrency yang 

berpotensi tinggi. 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel 

dalam penelitian, namun masih terdapat keterbatasan, diantaranya:  

1. Berdasarkan hasil uji R-Square menunjukkan bahwa kemampuan variabel 

cognitive dissonance bias, hindsight bias, overconfidence bias, dan self-control 

bias dalam menjelaskan keputusan investasi cryptocurrency hanya mampu 

menjelaskan sebesar 11,7%. 

2. Teknik analisis data yang dilakukan berupa SEM-PLS dengan memanfaatkan 

software Smart PLS 3 Trial Version selama 30 hari karena peneliti tidak 

mempunyai hak akses dengan kategori Full Version karena keterbatasan waktu 

dan biaya. 
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BAB V   

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, data disimpulkan beberapa hal, 

antara lain: 

1. Variabel Cognitive Dissonance Bias berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency. Hal ini membuktikan bahwa 

investor cryptocurrency memiliki perilaku cognitive dissonance bias tetapi 

tidak mengandalkan kognisi saat pengambilan keputusan investasi 

cryptocurrency.  

2. Variabel Hindsight Bias berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

Keputusan Investasi Cryptocurrency. Hal ini membuktikan bahwa investor 

cryptocurrency memiliki perilaku hindsight bias tetapi tidak menggunakan 

ingatan atau pengalaman masa lalu untuk pengambilan keputusan investasi. 

3. Variabel Overconfidence Bias berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency. Hal ini membuktikan bahwa 

investor cryptocurrency memiliki perilaku overconfidence bias tetapi tidak 

menonjolkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

4. Variabel Self-Control Bias berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Investasi Cryptocurrency. Hal ini membuktikan bahwa investor 

cryptocurrency melakukan investasi cryptocurrency untuk memenuhi 

keinginan atau tujuan jangka pendek mereka. 
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5. Penelitian ini menghasilkan uji R-Square sebesar 11,7% yang membuktikan 

bahwa kemampuan variabel cognitive dissonance bias, hindsight bias, 

overconfidence bias, dan self-control bias dalam menjelaskan keputusan 

investasi cryptocurrency tergolong lemah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat anjuran peneliti kepada 

penelitian selanjutnya dan investor cryptocurrency, antara lain: 

1. Bagi penelitian selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berbeda di luar variabel 

dalam penelitian ini. Diketahui variabel keputusan investasi memiliki nilai R-

Square sebesar 11,7% yang berarti keputusan investasi cryptocurrency dapat 

dipengaruhi oleh variabel cognitive dissonance bias, hindsight bias, overconfidence 

bias, dan self-control bias hanya sebesar 11,7% dan 88,3% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain di luar penelitian. 

2. Bagi investor cryptocurrency 

Investor dengan perilaku cognitive dissonance bias sebaiknya memperhatikan 

informasi-informasi yang muncul seputar investasi cryptocurrency yang dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang benar. Investor yang 

memiliki perilaku hindsight bias sebaiknya tidak terlalu melihat masa lalu sebagai 

hal yang dapat diprediksi untuk pengambilan keputusan selanjutnya karena belum 

tentu keuntungan yang didapat pada masa lalu akan membuat keuntungan yang 

sama pada masa yang akan datang, hal ini diakibatkan perubahan harga 

cryptocurrency yang tidak dapat diprediksi. Investor yang memiliki perilaku 

overconfidence bias sebaiknya hati-hati dalam mengambil keputusan investasi pada 
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instrumen investasi cryptocurrency karena dengan volatilitas yang ekstrem dan 

perubahan harga cryptocurrency yang tak menentu serta hal-hal lain yang dapat 

mempengaruhi harga cryptocurrency sehingga investor tidak dapat mengandalkan 

kemampuan dan pengetahuan mereka sendiri. Investor yang memiliki perilaku self-

control bias sebaiknya mempu mengontrol keinginan jangka pendeknya supaya 

tidak menyesal dikemudian hari. 
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