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ABSTRAKSI 

lIariyanto. R.£. (Il99JOJ.f7}. 2004, Fakultas Psikologi (;nivt'rsitas Airlang~a. 

Surabaya. Hubungan Preferensi Pengambilan Keputusan Dinktif, Analitik., 
Konst!l)tual. dan Behavioral dcngan Bias Oven;onjidcncl! Pada Broker Per'Usahaal1 
X di Surabaya 

Pasar lnmsnksl derh-atif Indonesia yang masih muda ilsianya hIla dibandingkaJ\ 
dengnn n('gara lain. mulai dilink ol~h sebagian kalangan masyarakat di fndonesia. 
Kccendcrungan ini terlihat s...~akin mcntngkat meski jumlall investasi yang baItls 
dikcluarkan bukantah jumlah yang keeil bagi ukuran rakyut Indonesia yang sebagian 
beSilf penduduknya kaJangan mcncngah kehawah. 

Sayan~'Ya pmdekatan hukum yang mcngatur babagal scgi datum bldang Illl. 
dirasakan SMl;!at "tagnall, dan tidak banyak belajar dari apa yang $udah murok tetjaoJi 
pada kasus kerugian investor yang menanamkan uangnya oi bidang ini Belum pemah 
sekalipufl scorang broker dibawa kc penf\a£hlan jika kasusnya tldak bcrkaitan dengnn 
kasus yang bcghu vesa! merugikan kckayaan negant Tidak pemab sekalipun s<,;orang 
broker masuk ke meja hijau karena telah merugikan lnvestor. 

Jika m¢nyimak lebih dalam pada transaksi yang dilakukan Qleh broker, maka 
mtfh,itnH pasar senng, disebabkan oleh karclla broker mdakukan trn.llsaksi dengan 
ag.resif Transaksi yang 11ll1utnnya dilakukan deng:an Sfrrana layar moniwi saja untuk 
mcng.ana1isa pas.ru: yang begitu kompleks: merupakan penyebab daripada bias dalam 
peng.ambilan keputusan yang disebut deng:a.n oVlm:on/iucnce, Deoga!! menggunakan 
dasar pcnelitian yang oilakukan sebelumnya oloh Markus Glaser dan ~\..lartjn \I·/cbcr 
(1003). )aIlg. berusaha mcngungkap adanya hias ini, penulis menggunakan 3 dari dim(.>tlsi 
(bella than average ejfoct, Illusion of comrol, dan ImreahsflC opl1nrism) yang selruna 
sering dlgunakan untuk mengukur bias (lI'twxmjidenc(' .;,ceara !crpisah'pisah Satu 
dimensi (m,\h'alibraIlon) tidak diikutsertakan. dulam pengukuran kare!13 desain penelitian 
yang dilakukan tldak memungh:.m.han bag.! pcnelili uotuk meng.ungkapny.t 

TcklUk korclasi Spearman Rank-order digmtakan untuk mengcta.hut hubungan 
bias ol't:rnmjidl!nce dcngan anteseden pada diri mdividu )'m1U preterensi tip.... 
pengambilan keputusan scseorang. Us..:ilia unluk mcncmukall hu\)ungar: antara kedua 
\'i.lria~; m! adalah umui.. mcnt.etahUl prefercI15i ripe pengamb!iar. kepuws.w yang. 
hagrumana yang. akan. leb!11 cenrlenmg mempwlyai keNllah::m pen!!:t:nbila.n k(.vutu~ 
herupa t!l,.,,·.r::,!,'?::cL>h'~' Pcm.:.h;; 11l~~a.-::u pada: kori pengamhi,Jtj :"y",;[t,s.:L' ~dr;t( .,j:n«.a' 
oldl RCH\C dan Boule:and.:s l i 992 i. 

Hasli penelitian /r,<:r;uf'Juid,an bah".,·a dim¢nsJ l..ontTt)i J.m t..O.lllplci..~Ha~ i..vgni'il 
adalah dimensi pad.a pcngambilan keputusan yaliP. mcmpengaruhl bias Oi't:'nontjdcJ1(~'_ 
Kompkksi!as pasar yang tingg:! dan penuh ambiguitas. memer!ukan prcfcrensi peng.ambi! 
k¢outusan deIlg;m onelltasi :.ang, tinggi pada komplel..sitas situasi Orien{asi yan~ ringg:; 
dalam komplesl.;sitas kugnisl dipcrlukan unluk Illcndapatkan keyakinan at3$ 
KL'mampl13nnya dalam mengoJliro! pasar, Bentuk kontrol aias pasar dalam hal mi adalah 
berupB memprcdiksi pasac dan menerima tantangan untuk sdalu berrransaksi daJam 
prohtlhi!tla5 kemenallHan ~tau keka.lahan transul-si yang IIdak pa.-'li. 
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