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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Tujuan utama dari investor dalam melakukan investasi adalah 

memaksimalkan pendapatan  dan menimalisasi biaya atau pengeluaran mereka. 

Dalam bidang tertentu, individual dianggap bertindak secara rational dan 

mengejar keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, individual menbagikan sebagian 

dari pemasukan untuk pengeluaran dan untuk simpanan pribadi. Dalam lingkup 

ini. Kemungkinan laba dan rugi menyebabkan pengambilan keputsan sulit diambil 

bagi individual dalam berinvestasi. Demikian juga harga yang tepat tidak dapat 

direalisasikan bahwa akurasi informasi di pasar tidak terceminkan kepada investor 

sepenuhnya dan investor (Islamoglu et al., 2015). 

 Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi dengan pengetahuan terbatas 

dan pengetahuan dalam proses atau prosedur dalam melakukan sebuah investasi. 

Pada umumnya, pengambilan keputusan bagi individual berdasarkan pemikiran 

rational. Perilaku keuangan berdasarkan pada faktor psikologis bersaing dengan 

efisien pasar dan rasionalitas investor. Bidang penelitian tersebut adalah studi 

tentang bagaimana psikologi manusia, pikiran, perasaan, dan sikap kita (seperti 

kepercayaan) mempengaruhi keputusan keuangan. 

 Pengambilan keputusan investasi melambangkan sebuah aktivitas yang 

menantang bagi para investor, pertama pada wilayah area yang hidup serta dengan 

alternative multidimensional. Dalam keputusan investasi ini tidak bisa dibuat 

dalam ruang hampa oleh karena itu, tergantung kepada sumber daya pribadi serta 
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model yang kompleks. Para investor harus lebih berhati-hati pada hal up to date 

untuk menggapai objek yang diharapkan. Perilaku keuangan berkonsentasi pada 

perilaku irasional investor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi 

dan properti (Sajid, 2015). 

 Dalam konsep keputusan investasi variabel yang menggabungkan berbagai 

macam periode pada tingkat resiko dan karakteristik keputusan lainnya dengan 

bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari investasi yang telah didefinisikan. 

Model untuk pembuatan keputusan investasi variabel yang telah dikembangkan 

(Goncharuk, 2011). 

  Investasi ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Akan tetapi cara 

berinvestasi bervariasi dari setiap orang-orang. Terdapat beberapa macam 

investasi yang dilakukan oleh orang-orang seperti: investasi saham, pasar 

komoditas, deposito, dan real estate dan sebagainya. Ini semua tergantung kepada 

keputusan investasi para investor yang bergantung kepada kebutuhan dan waktu 

mereka (Grover & Singh, 2015). 

 Keputusan investasi pada umumnya bermakna pemutusan yang dibuat dari 

investor mengenai bagaimana, kapan, dimana, dan seberapa banyak dana yang 

akan di-investasikan pada sejumlah barang ataupun keuangan instrumen yang 

bertujuan untuk membuahkan hasil positif dalam nilai tersebut. Konsep-konsep 

keputusan investasi ini didefinisikan sebagai keputusan yang telah diambil oleh 

para investor individu jika melakukan investasi (Sindhu & Rajitha Kumar, 2014). 

 Keputusan investasi sangatlah penting untuk mengukur kinerja ekonomi 

dalam perspektif mikro dan juga perspektif makro. Dari perspektif makro di siklus 
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bisnis regular, mereka bertanggung jawab pada sebagian besar volatilitas dalam 

dinamika produk domestik bruto, dan besaran mereka berfungsi sebagai indikator 

utama kinerja ekonomi yang signifikan. Jika dari perspektif mikro, maka mereka 

sangat penting dalam pertumbuhan perusahaan individu, serta meningkatkan 

efisiensi mereka dengan mengurangi biaya unitnya (Bialowolski & Weziak-

Bialowolska, 2014). 

 Investor selalu diasumsikan makhluk rasional, sebelum menginvestasikan 

uang yang diperoleh dengan banting tulang, investor menganalisis kondisi pasar 

keuangan dengan menggunakan pendekatan seperti teknis, fundamental, model 

penetapan harga aset modal dan teori arbitrage pricing. Sedangkan perilaku 

investasi mengasumsikan bahwa karakteristik pelaku pasar dan struktur informasi 

yang secara sistematis memiliki hubungan pada keputusan investasi individu. 

Dalam keuangan perilaku diasumsikan bahwa karakteristik individu dan hasil 

pasar juga. Fokus utama dalam keuangan adalah dengan cara orang melakukan 

interpretasi dan bertindak atas informan untuk membuat keputusan investasi 

(Aruna & Rajashekar, 2016). 

 Investasi adalah penempatan dana saat ini dengan harapan dapat 

menghasilkan profit atau laba pada masa depan. Investor dalam mengambil 

keputusan sangat membutuhkan informasi yang penting sebagai bahan dasar 

untuk menentukan pilihan investasi tersebut. Keputusan investasi penting karena 

dapat mengembalikan yang optimal dan menghindari yang namanya kerugian 

serta tindakan yang akan menghasilkan utilitas ataupun manfaat yang berguna 

untuk diharapkan (Fachrudin & Fachrudin, 2016). 
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 Dalam melancarkan investasi sangat memerlukan keahlian serta 

pendekatan berbisnis. Dalam investasi jangka lama, lalu membutuhkan kemahiran 

dalam membatasi waktu, lokasi tempat beserta pembiayaan yang tepat. 

Selanjutnya ialah program agar dapat mendapatkan profit atau laba investasi 

properti yang telah dijalaninya serta harus memahami pasar domestik. Pada setiap 

pasar tentu memegang keistimewaan, fasilitas pendukung, regulasi serta 

infrastruktur berbagai macam. Sebab jika mengambil properti yang jangkanya 

jauh tentu mempunyai jalan cerita yang berbeda, untuk memahami mengenai 

pasar di setempat, kebanyakan agent properti di daerah tercantum dapat 

mengakomodasi merespon beraneka macam pertanyaan mengenai properti yang 

paling berpotensi besar serta harga pasar yang akurat. Properti bisa menjadi sangat 

berprofit jika lokasi tempat yang cukup luas serta lokasi yang terjangkau, jika 

anggota rumah yang sedikit atau sudah mencapai usia yang tua kebanyakan 

digunakan rumah tersebut untuk disewa ataupun dijadikan kos. Jadi dengan 

menyewakan rumah tersebut akan mendapatkan income dari penyewa. 

Pengarahan investasi dalam bidang property sangat penting. Jikalau hendak 

mendapatkan laba atau profit dari bidang usaha tersebut, jangan sempat berpikir 

demi memasarkan dengan terdesak, karena properti ini menggambarkan investasi 

jenjang lama. Sepertinya mengikuti harapan dari pengembangan setelah itu 

terkesan untuk melakukan pembelian properti tersebut. Alangkah baiknya mencari 

agen properti setempat untuk lihat pandangan bayangan investasi properti di 

sekitar kawasan tersebut. Untuk mengakolasikan nilai lebih dari properti bisa 
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menjadi suatu cara untuk mendapatkan profit. Walaupun properti tersebut tidak 

terlalu menarik akan membawa keuntungan jika diberi nilai lebih. 

bagi pemula pastinya tidak mempunyai pengalaman dalam berinvestasi. Jadi 

alangkah baiknya dengan berpartner orang yang berpengalaman sebab juga 

dipercaya pada kehandalan setiap bidangnya. Bekerja sama dengan orang-orang 

lebih pengalaman pasti lebih merasa nyaman serta tenang semasa membangun 

investasi. Dalam memasarkan properti akan menambahkan modal untuk 

berinvestasi. Akan tetapi, untuk meningkatkan daya pembeli juga 

mempertimbangkan melakukan beberapa perbaikan. Sebab untuk mengundang 

pembeli pasti wajib memiliki struktur rumah yang menarik dan bagus, agar dapat 

meningkatkan daya minat rumah agar dapat meningkatkan nilai properti. 

Kota Batam adalah Kota yang di Indonesia yang pertumbuhannya 

dikategorikan sangat cepat peningkatannya karena banyaknya kawasan industri di 

Kota Batam. Serta lokasi Kota Batam sangat mudah digapai sebab dekatnya 

dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia pun menjadi salah satu faktor 

pendukungnya. Dibanding dengan Kota lainnya, pasar properti di Batam di 

prediksi paling bersinar. Sejak berlangsungnya dengan pasar regional masyarakat 

ekonomi asean atau disebut MEA dari diakhir tahun 2015, maka Kota Batam 

dikenal dengan kawasan bebas perdangangan (FTZ). Kota Batam telah menjadi 

pusat kemajuan ekonomi sangat signifikan, akan tetapi khususnya sebagai 

kawasan ekonomi khusus, yang telah menjadi surga investasi dan suaka pajak (tax 

heaven). Pada tahun 2017, telah sebagai pilihan alternatif yang pintar untuk 

membeli properti di Kota Batam. 

Wendy Kie, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



6 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Persepsi yang masih disiapkan undang-undangnya ini, telah diprediksi akan 

menarik orang untuk investasi ke Kota Batam, serta makin memajukan sektor 

terutama pada bidang propertinya. Untuk mempermudah orang asing untuk bisa 

memiliki rumah atau properti di Kota Batam dan bisa dijadikan untuk jaminan 

usahanya. Prosedur tersebut akan diprediksi dapat mendorong investor yang 

berasal dari negara lain untuk tertarik membeli atau memiliki rumah atau 

apartemen di Kota Batam. Terletak di segitiga emas untuk pertumbuhan ekonomi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dibandingkan dengan negara Malaysia dan 

Singapura, Batam dikategorikan sangat berkompetitif karena harga properti di 

negara lain sudah sangat tinggi. 

Menurut data survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa jika tingkat harga 

properti yang ada di Kota Batam mengalami kenaikan harga properti yang paling 

tinggi dengan data yang mencapai 16.84% dibanding dengan tahun sebelumnya. 

Dimana angka tersebut angka 16.84% menunjukkan bahwa merupakan angka 

dengan data tertinggi di negara Indonesia. Pasca program pemerintah tax amnesty 

dapat diperkirakan bahwa banyaknya dana yang akan masuk ke dalam properti 

dan Kota Batam juga merupakan salah satu kota yang paling menarik minat 

investor dalam melakukan investasi properti di Kota Batam. Jadi berdasarkan data 

diatas, Kota Batam dikategorikan sebagai Kota yang disarankan untuk diinvestasi. 

Setelah berselang satu tahun, tentang peresmian masyarakat ekonomi asia 

pada tahun 2015 yang lalu, terdapat data pertumbuhan bisnis yang berlangsung 

sangat cepat di segitiga emas yaitu Kota Batam, negara Singapura dan negara 

Malaysia. Hal tersebut menyebabkan naiknya harga properti yang ada di Kota 
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Batam, Singapura dan Malaysia secara bersamaan. Untuk kenaikan harga properti 

yang ada di Kota Batam tidak lebih tinggi dari negara Singapura maupun negara 

Malaysia. Jarak harga properti antara Batam, negara Singapura dan negara 

Malaysia memiliki perselisihan harga hingga 8-10 kali lipat.   

 Menurut data yang didapatkan oleh Asosiasi REI (Real estate Indonesia), 

pertumbuhan ekonomi properti di Indonesia meningkat hingga 30% pada tahun 

2015 (Http://www.rei.or.id/) tetapi pertumbuhan ekonomi di Batam mengalami 

penurunan. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan properti di 

Kota Batam pada triwulan ke-satu tahun 2017 hanya sebesar 2,02%, sedangkan 

pada triwulan ke-empat tahun 2016 sekitar 5,24% (https://batampos.co.id/). Tetapi 

pada tahun 2018 triwulan 1 dan 2, pertumbuhan properti di Kota Batam 

mengalami kenaikan sebesar 4,51% tetapi turun kembali ke 3,74% pada triwulan 

3. Data tersebut masih membuktikan bahwa investasi pada bidang properti di Kota 

Batam belum stabil, karena investor Kota Batam belum memiliki minat yang 

tinggi untuk berivestasi di bidang properti (https://sumatra.bisnis.com/). 

 Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan 

penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Investasi Properti di Kota Batam." 

1.2  Permasalahan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang diatas, Maka dari itu penulis akan melakukan 

penelitian terhadap kasus yang akan diteliti, diantaranya: 

1. Apakah faktor demografi ada pengaruh terhadap keputusan investasi 

properti pada Kota Batam? 
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2. Apakah faktor ekonomi ada pengaruh terhadap keputusan investasi 

properti pada Kota Batam? 

3. Apakah faktor psikologi ada pengaruh terhadap keputusan investasi 

properti pada Kota Batam? 

4. Apakah faktor sosial ada pengaruh terhadap keputusan investasi properti 

pada Kota Batam? 

5. Apakah faktor organisasi ada pengaruh terhadap keputusan investasi 

properti pada Kota Batam? 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor demografi berpengaruh terhadap 

keputusan investasi properti pada Kota Batam? 

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor ekonomi berpengaruh terhadap 

keputusan investasi properti pada Kota Batam? 

3. Untuk mengetahui bagaimana faktor psikologi berpengaruh terhadap 

keputusan investasi properti pada Kota Batam? 

4. Untuk mengetahui bagaimana faktor sosial berpengaruh terhadap 

keputusan investasi properti pada Kota Batam? 

5. Untuk mengetahui bagaimana faktor organisasi berpengaruh terhadap 

keputusan investasi properti pada Kota Batam? 
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1.4   Manfaat Penelitian 

  Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memiliki manfaat untuk 

pihak-pihak yang terkait berikut ini: 

1. Agar data yang telah didapatkan bermanfaat untuk para investor properti 

untuk mengambil keputusan investasi yang layak. 

2. Untuk dapat menjadi wawasan ataupun ilmu tambahan serta referensi 

tentang faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. 

1.5  Sistematika Penulisan  

Secara garis besar, dalam penelitian ini terdapat atas lima bab dengan 

beberapa sub-bab yang ada didalamnya. Selanjutnya adalah gambaran umum dari 

isi setiap bab dalam penulisan penelitian ini, yakni : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, permasalahan dari 

peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian.  

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjabarkan tentang kerangka teoritis yang dijadikan 

sebagai landasan penelitian sebelumnya dan menjelaskan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan mengenai metologi penelitian untuk 

digunakan sebagai pemecah permasalahan yang terbagi atas objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan model analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan tentang hasil data yang telah dikumpulkan 

yang terbagi atas deskripsi dari data penelitian, statistik deskriptif  

uji hipotesis, uji kualitas data, uji outlier, dan pembahasan dari 

penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

dari penulis dan rekomendasi yang telah disarankan oleh penulis. 
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