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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fenonema saat ini menunjukan bahwa ekonomi kelas menengah yang 

meningkat dan terus tumbuh telah  membantu dan mendukung pertumbuhan di 

bidang properti yang cepat di Indonesia dan masih mempunyai peluang yang 

cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi di tahun yang akan datang. Sementara 

dengan peningkatan di bidang properti pemerintah telah bergerak untuk mencegah 

terjadinya gelembung real estate (bubble real estate), perlambatan makro 

ekonomi dan turunnya harga komoditas membebani pertumbuhan ekonomi antara 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sektor real estate pada tahun 2016 

kembali mendapatkan pijakannya, dengan perkiraan atau prediksi di tahun 2017 

penjualan properti akan terjadi peningkatan pertama kalinya selama enam tahun. 

Pada semester awal tahun 2017 Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga 

yang rendah supaya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) akan meningkat serta 

pemerintah melakukan inisiatif untuk membangun perumahan yang terjangkau 

oleh masyarakat indonesia. Properti industri juga menunjukan pertumbuhan yang 

baik dimasa yang akan datang karena didorong meningkatnya permintaan 

dibidang segmen logistik (Oxford, 2018). 

Pada tahun 2012 dan 2013, 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) membukukan pertumbuhan laba bersih lebih dari 50% dan 26 

dari 45 perusahaan tersebut bergerak dibidang properti, riset pasar ini dilakukan 

oleh Morder Intelligence (Morder Intelligence, 2017). Menurut Statistik Indonesia 
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total kontribusi di sektor properti terhadap Gross Domestic Product (GDP) terus 

meningkat sejak tahun 2011 dengan nilai Rp. 218,8 triliun, 2012 dengan nilai Rp. 

237,91 triliun, 2013 mencapai Rp. 264,28 triliun, dan juga statistik Indonesia 

mencatat kontribusi sektor properti pada tahun 2014 meningkat sebesar 11.5% 

dengan nilai Rp. 294,57 triliun dan pada tahun 2015 meningkat lagi sebesar 12% 

mencapai nilai Rp. 329,8 triliun (BPS, 2017). 

Banyak penelitian melakukan penelitian dan ditemukan bahwa perilaku 

investor individu dipertimbangkan bahwa investor mengambilan keputusan 

investasi secara tidak rasional dan mereka lebih dipengaruhi oleh factor-faktor 

psikologis. Dengan statement tersebut maka memberikan kesempatan baru untuk 

dipelajari dan diteliti oleh akademis maupun peneliti-peneliti secara mendalam 

untuk mengetahui alasan-alasan mengapa investor tidak bertindak secara rasional 

dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, maka maka 

melahirkanlah konsep yang dinamakan Beharioral Finance untuk mempelajari 

atau meneliti lebih dalam perilaku-perilaku manusia dihal dalam investasi. 

Perlikau keuangan mengalangkan buah pikiran atau gagasan-gagasan teori 

keuangan tradisional dan beragam macam factor-faktor psikologis untuk meninjau 

atau mempelajari perilaku investor yang dipengaruhi pada pengambilan keputusan 

yang tidak rasional. Investor sering terjebak dengan sendirinya dan adakalanya 

terjadi kesalahan lain karena melalaikan fundamen perusahaan dan mengambil 

ataupun menindak secara emosional dalam pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, sangat penting untuk meninjau jenis-jenis bias perilaku investor dan 
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bagaimana cara proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh bias 

tersebut (Gupta & Ahmed, 2017). 

 Abdin et al. (2017) melakukan penelitian dampak faktor-faktor heuristik 

dalam pengambilan keputusan investasi, empat komponen heuristik diantaranya 

overconfidence (percaya diri), representativeness (keterwakilan), anchoring 

(penahan), dan availability (ketersediaan) adalah faktor utama dalam proses 

pengambilan keputusan investasi yang menghindari dari kerumitan dan juga 

berdampak atau berpengaruh terhadap investment performance (kinerja investasi) 

dengan secara tidak langsung. 

Dikutip di Berita Republika Alamsyah (2018) Kota Batam ditaksirkan 

menjadi kota yang prospektif bagi investor. Selain terkenal sebagai FTZ (Free 

Trade Zone) yang sekarang menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Kota 

Batam juga berdekatan dengan negara jiran yaitu negera Singapura dan negera 

Malaysia. Pemerintah berfokus dan bertindak untuk membangn infrastruktur di 

Kota Batam dimana ini akan memancing investor-investor untuk berinvestasi di 

Kota Batam. Pembangunan infrastruktur sejalan dengan pembangunan daerah 

dimana usulan-usulan tersebut kebanyakan dari usulan masyarakat setempat, 

pembangunan infrastruktur diantara lain, yatitu peningkatan sarana dan prasarana 

infrastruktur jalan, pengendalian banjir, drainase, dan lain sebagainya yang 

dianggap perlu. 

Cerahnya pembangunan dalam properti di kota Batam, baik appartment, 

condominium maupun berupa rumah tapak ataupun ruko, kota Batam masih 

menjadi unggulan bagi para investor properti. Ketua DPD REI (Dewan Pimpinan 
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Daerah Real Estate Indonesia) khususnya Batam, Achyar Arfan menyebutkan 

bahwa pada sekarang ini ad beberapa properti yang mewah atau prestisius yang 

sedang dibangun. Antara lain Oxley Convention City, Pollux Habibie, One 

Residence, Orchard View, Formosa Residence Nagoya, One Residence, 

CitraPlaza Nagoya, Puri Khayangan, Blitz Park, The Nove Residence, dan Damai 

Eco-City yang akan bangun di Piayu dimana kawasan terpadu ini akan dibangun 

oleh perusahaan properti China. Selain ini pemerintah juga merengggangkan 

aturan kepemilikan rumah oleh WNA (Warga Negara Asing) sehingga properti di 

kota Batam tidak hanya ditargetkan ke WNI (Warga Negara Indonesia) supaya 

properti di kota Batam akan terus meningkat. Selain dalam aturan kepemilikan 

rumah, pemerintah juga mendorong dalam pembangunan sektor pariwisata, 

infrastruktur dan juga industri karena cara yang terbaik dalam medukung atau 

meningkatkan pembangunan properti adalah mengembnagkan sektor-sektor 

tersebut (Leo, 2018). Dengan peningkatan atau pembangunan infrastruktur maka 

akan mendorong atau menarik investor untuk berinvestasi di Kota Batam. Kota 

Batam juga menjadi incaran para pembeli real estate atau properti dimana 

dibanding dengan negara Singapura ataupun di Johor, malaysia, harga properti di 

Kota Batam masih tergolong murah. 

Seperti yang dikutip di berita Okezone Ari (2019) Kota Batam adalah kota 

yang memiliki masalah dualisme dalam pengolahan batam, dimana orang yang 

mempunyai rumah harus membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seperti 

yang kita diketahui tetapi orang yang memiliki rumah di Kota Batam selain harus 

membayar pajak tersebut pada tiap tahun, pemilik rumah juga harus membayar 
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biaya UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita), ini akan membuat investor ragu 

untuk berinvestasi properti di Kota Batam dan juga. Dilihat pada Tabel 1.1 jumlah 

perusahaan kontruksi di provinsi Kepulauan Riau masih rendah dibanding dengan 

provinsi-provinsi lain. 

Tabel 1.1  

Jumlah Perusahaan Kontruksi di Indonesia 

Provinsi 
Banyaknya Perusahaan Konstruksi 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aceh 5425 5593 5857 4546 4490 

Sumatera Utara 6576 7281 7329 7679 7476 

Sumatera Barat 4602 4671 4690 4973 5127 

Riau 5774 6183 6534 7270 7736 

Jambi 2781 2847 2953 3176 3146 

Sumatera Selatan 3501 3563 3561 3526 3366 

Bengkulu 1159 1223 1261 1568 1437 

Lampung 2361 2502 2566 2237 3584 

Kep. Bangka Belitung 968 1091 1091 1317 1308 

Kep. Riau 1476 1512 1757 2072 2093 

Dki Jakarta 5333 5759 7814 9786 10092 

Jawa Barat 9551 9774 10560 11081 10871 

Jawa Tengah 10298 10057 10051 10936 10991 

Di Yogyakarta 1050 1006 1004 1286 1650 

Jawa Timur 16044 16476 17342 19220 20753 

Banten 2440 2455 2458 3084 3016 

Bali 2094 1985 1987 2267 2169 

Nusa Tenggara Barat 2254 2367 2609 2808 3098 

Nusa Tenggara Timur 4068 4193 4959 5503 5659 

Kalimantan Barat 5162 5419 5652 5538 5456 

Kalimantan Tengah 1621 1748 1853 1970 1816 

Kalimantan Selatan 3454 3519 4351 4006 3924 

Kalimantan Timur 4880 5119 5224 5725 4854 

Kalimantan Utara 1307 1386 1582 1592 1624 

Sulawesi Utara 2408 2522 2694 2636 2539 

Sulawesi Tengah 2759 2800 2864 3691 3545 
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Sulawesi Selatan 7277 7311 7366 7850 10416 

Sulawesi Tenggara 2575 2678 3480 3483 3391 

Gorontalo 1231 1207 1221 1122 864 

Sulawesi Barat 1402 1459 1458 1377 1318 

Maluku 2052 2013 2211 2260 2075 

Maluku Utara 1689 1874 2081 2497 2497 

Papua Barat 1256 1389 1382 2824 3028 

Papua 2991 3047 3050 4927 5167 

Jumlah 129819 134029 142852 155833 160576 

Sumber: BPS (2018) 

Dengan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti terkesan untuk 

meneliti atau menganalisi faktor-faktor yang berkaitan dengan prilaku keuangan 

dalam pengambilan keputusan investasi properti dengan judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara overconfidence  terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara representativeness terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara mental accounting terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara loss aversion terhadap 

keputusan investasi properti  di kota Batam? 
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5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara herding terhadap keputusan 

investasi properti  di kota Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara overconfidence terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara representativeness terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara mental accounting terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara loss aversion terhadap 

keputusan investasi properti di kota Batam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara herding terhadap keputusan 

investasi properti di kota Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam melakukan penelitian: 

1. Bagi pelaku bisnis properti 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa memberikan 

paparan ataupun pengetahuan kepada pelaku bisnis yang akan melakukan 

investasi khusunya di sektor properti. 

 

Dedy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti Di Kota Batam, 2019
UIB Repository©2019



8 
 

 Universitas Internasional Batam 

2. Bagi investor 

Penelitian yang diteliti ini diharapkan bisa memberikan informasi ataupun 

pengetahuan kepada investor yang akan atau berencana untuk berinvestasi 

khusunya investasi pada properti. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi-informasi terkait tentang 

keputusan investasi maupun prilaku keuangan investor yang dapat 

didukung atau dipakai dalam penelitian yang akan diteliti kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab pertama membahas tentang latar belakang ataupun fenonema 

yang terjadi dalam hal investasi, topik penelitian dan permasalahan 

yang akan dibahas peneliti, dan juga tujuan, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis yang berhubungan 

dengan topik yang dipilih peneliti, hasil penelitian yang telah 

diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan juga model dasar serta 

perumusan hipotesis. 
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BAB III:  METODE PENELITIAN  

Bab ketiga membahas tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dimana variabel tersebut 

yaitu variabel dependen dan independen, teknik pengumpulan data, 

metode analisis, dan uji hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat membahas tentang hasil dari pengolahan data dan 

pengujian yang melalui aplikasi SPSS. 

BAB V:  KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir membahas tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan peneliti dari hasil analisi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 
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