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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia memiliki banyak pulau, yang lebih dari 17.500 pulau. 7.870 

pulau yang telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau yang masih belum 

memiliki nama. Pulau Batam, Kepulauan Riau adalah salah satu pulau dari 7.870 

pulau tersebut. Indonesia merupakan Negara yang letaknya sangat strategis, 

sehingga bagi Indonesia sangat mempunyai peluang bertumbuh. Peningkatan 

ekonomi kota Batam dianggap sebagai eskalasi pertumbuhan ekonomi secara 

nasional. 

 Saat ini ekonomi kota Batam dinilai tidak efektif oleh pemerintah terkait 

zona perdagangan bebas yang diterapkan di kota Batam. Karena masalah MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean), pemerintah merencanakan perubahan menjadi 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan KEK menjadi pertimbangan 

transisi perdagangan kota Batam, berbagai macam fasilitas memberi wadah 

kegiatan industri, ekspor, impor, kepastian hukum dan hak kepemilikan properti 

bagi warga asing (Yuwo, 2017). 

 Investasi terdiri dari banyak cara, seperti investasi saham, emas, properti, 

obligasi, valuta asing dan reksa dana. Investasi properti adalah salah satu investasi 

yang dapat menguntungkan. Investasi properti juga dapat dikatakan bisnis yang 

mengalami kenaikan harga yang di karenakan perkembanan perekonomian 

Negara, kenaikan harga properti pada umumnya dapat dipengaruhi oleh 

meningkatnya permintaan dan keterbatasan lahan atau tanah untuk dibangun. Hal 

tersebut biasanya disebabkan faktor pertambahan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat dari waktu ke waktu serta tempat yang strategis. Dengan ada-nya 
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faktor bertambahnya jumlah penduduk, maka tidak menutup kemungkinan para 

penduduk tidak mencari tempat tinggal atau penginapan. Sehingga hal ini terus 

menerus terjadi siklus manusia mencari tempat untuk di tinggal. 

 Menurut hasil survei dari Bank Indonesia, dinyatakan bahwa pada tahun 

2018 atau di kuartal IV-2018, harga properti residensial cenderung melambat. 

Dilihat dari indeks kenaikan harga properti residensial kuartal IV-2018 sebesar 

(0,35%), dibandingkan dengan kuartal sebelumnya  sebesar (0,42%) maka 

disimpulkan kuartal IV-2018 terlihat lebih rendah atau melemah. Secara hasil 

tahunan, di awal 2018 kenaikan harga properti residensial  melambat (3,18%) 

pada kuartal sebelumnya menjadi (2,98%). Dari hasil analisa melambatnya 

kenaikan harga rumah terjadi untuk semua tipe rumah. 

 Bank Indonesia memproyeksikan harga properti residensial di pasar harga 

primer pada kuartal I-2019 ini akan mengalami peningkatan. Hal itu terindikasi 

dari meningkatnya indek harga property residensial pada kuartal I-2019 yang 

tembus sebesar (0,42%). Kenaikan harga didorong karena ada perubahan harga 

bangunan dan penyesuaian upah tenaga kerja yang baru. Direktur Eksekutif 

Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Agusman mengungkapkan 

peningkatan kenaikan harga rumah tipe kecil yang dari (0,39%) meningkat 

menjadi (0,59%)  dan tipe rumah menengah yang dari (0,28%) meningkat menjadi 

(0,38%). Namun bagian tipe rumah besar, mengalami penurunan harga yang 

seharusnya (0,39%) menjadi (0,29%), Agusman dalam publikasinya di Jakarta, 

baru tidak lama ini (Agusman, 2019). 

 Penyebab melemahnya sektor investasi properti di kota Batam, terdiri dari 

beberapa bagian faktor yang dapat mendorong melemahnya investasi properti ini 
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antara lain, kota Batam masih dibebankan BPHTB “Biaya Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan” yang dikenakan sebesar 4.5% di banding di Jakarta sudah 

mengalai penurunan menjadi 2.5%. Dan ada beberapa faktor kebijakan 

pemerintahan daerah yang kurang menguntungkan pihak pelaku investor di sektor 

properti, seperti kenaikan tarif UWTO semakin tinggi serta meningkatnya suku 

bunga pada Bank Indonesia (Paulina & Weng, 2016). 

 Berdasarkan survei melemahnya pasar properti di Kota Batam dapat di 

pengaruhi dari sulitnya dalam pengurusan perizinan di Batam sehingga 

menghambat investor dalam upaya berinvestasi properti di Kota Batam, 

dikarenakan pengurusan perizinan harus melibatkan terdiri dari dua institusi yaitu 

Badan Pengusaha (BP) dan Pemerintah Kota (Pemko). Dalam pengurusan 

perizinan sebelumnya proses untuk pengurusan sudah bagus, akan tetapi 

kemudian pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat dianggap 

merugikan selaku investor di Batam, seperti status kepemilikan properti hanya 

sebatas hak pakai. Investor kota batam yang investasi properti hanya memiliki hak 

pakai atau disebut juga hak sewa melainkan bukan hak milik. Investor hanya 

diberi hak sewa selama 30 tahun dan dapat diberikan perpanjang 2x20 Tahun. Di 

luar pada itu, proses dalam melengkapi persyaratan pengurusan perizinan juga 

sangat susah, laporan izin yang diajukan juga memakan waktu yang sangat lama 

hingga satu tahun kemudian. Diawali dari pengurusan Izin Pengalihan Hak (IPH), 

surat perjanjian, surat keputusan kepala BP Batam serta fatwa planologi (Eko, 

2017).  

 Pasar properti di tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 

akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018. Di karenakan terdiri dari 
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beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan properti di tahun ini lebih 

bergairah. Salah satu faktor yang mendorong adalah ada-nya fokus pemerintah 

dalam meningkatkan infrastruktur terhadap pelonggaran Loan to Value (LTV). 

Pemerintah property optimis pasar properti akan tetap stabil dan mengalami 

peningkatan pada kelas menengah ke atas (Hamdan, 2019). 

 Kota Batam tergolong menjadi harga properti yang tertinggi dari 16 kota 

menurut data BI. Indeks Harga Properti Residensial periode kuarter I-2019 Batam 

punyai kenaikan harga tertinggi pada hampir semua type rumah. Dinyatakan 

keniakan harga properti residensial sebesar (2,67%) pada kuartal I-2019 di tulis BI  

(Haryanti, 2019). 

 Behavior Financial adalah cara untuk mengetahui sifat manusia secara 

aktual dalam berperilaku untuk menentukan keputusan keuangan, terutama cari 

tau kayak mana pshycology berpengaruh terhadap keputusan keuangan, 

perusahaan beserta pasar modal. Kedua konsep yang digolongkan secara jelas 

menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan suatu pendekatan yang 

menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan 

keuangan yang dapat mempengaruhi oleh faktor psikologi (Wicaksono dan 

Divarda, 2015). 

 Kota Batam berpotensi yang sangat baik dalam indeks harga properti di 

Batam terus menerus akan terjadi peningkatan sehingga selalu memberikan 

keuntungan kepada investor yang sudah mempunyai sudut pandang yang baik 

dalam menanam modal terhadap investasi properti di Kota Batam. Demikian 

melalui proses uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud ingin meneliti 
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tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Investasi Properti oleh Calon Pembeli Kota Batam” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan hasil latar belakang yang sudah diuraikan dengan beberapa 

informasi yang telah di kumpulkan, maka terdapat permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Adakah dampak signifikan dari citra perusahaan atas keputusan invesatasi 

properti  di Kota Batam? 

2. Adakah dampak signifikan dari informasi akuntansi atas keputusan 

invesatasi properti di Kota Batam? 

3. Adakah dampak signifikan dari informasi netral atas keputusan invesatasi 

properti  di Kota Batam? 

4. Adakah dampak signifikan dari rekomendasi kerabat atas keputusan 

invesatasi properti di Kota Batam? 

5. Adakah dampak signifikan dari kebutuhan keuangan pribadi atas 

keputusan invesatasi properti di Kota Batam. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Mengetahui pengaruh signifikan positif antara citra perusahaan terhadap 

keputusan invesatasi properti di Kota Batam 

2 Mengetahui pengaruh signifikan positif antara informasi akuntansi 

terhadap keputusan invesatasi properti di Kota Batam 

3 Mengetahui pengaruh signifikan positif antara informasi netral terhadap 

keputusan invesatasi properti di Kota Batam 
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4 Mengetahui pengaruh signifikan positif antara rekomendasi kerabat 

terhadap keputusan invesatasi properti di Kota Batam 

5 Mengetahui pengaruh signifikan positif antara kebutuhan keuangan pribadi 

terhadap keputusan invesatasi properti di Kota Batam 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kontribusi dari penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi: 

1. Manfaat peneliti 

Mendapatkan dan memahami secara luas serta bermanfaat untuk menambahkan 

pengetahuan yang mempunyai kebenar terhadap permasalahan yang memengaruhi 

dalam proses membuat keputusan investasi pada umumnya di bidang investasi 

properti. 

2. Manfaat untuk investor dan perusahaan properti 

Sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk membantu investor mengambil 

keputusan investasi yang mana menentukan untuk investor dalam memilih 

investasi properti mana yang sesuai dengan harapan investor. Jika perusahaan bisa 

mengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan yang 

mempunyai dapat positif terhadap perusahaan maka pengambilan keputusan 

investasi secara langsung akan mengalami peningkatan untuk menarik investor 

untuk berinvestasi.  

3. Manfaat untuk akademis 

Masukan untuk Universitas Internasional Batam dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dalam untuk memahami pengetahuan memalui peningkatan 

sosialisasi, presentasi ataupun sebagai bahan untuk penelitian untuk meningkatkan 
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pemahaman tentang keuangan secara umum kepada mahasiswa atau mahasiswi di 

kota Batam. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Pada umumnya sistematika dalam penulisan karya ilmiah biasanya dibagi 

memjadi lima bab penjelasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam isi bab satu ini terdiri beberapa bagian terdiri tentang latar belakang, 

perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam isi bab dua ini mempertajamkan makna dari teori yang akan digunakan 

untuk penelitian, kutipan yang di kumpulkan dari berbagai sumber peneliti 

sebelumnya yang didapatkan dari artikel yang memuat model serta hipoteis.  

BAB III:METODE PENELITIAN 

Dalam isi bab tiga terdiri metode pengumpulan data dan penjelasan yang dapat 

membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian serta alat ukur yang akan 

digunakan untuk melakukan penelitian yang telah rancang.  

BAB IV:ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam isi bab empat terdiri dari hasil data yang telah di peroleh dari sumber 

penelitian yang terkait dengan data reponden yang sudah dikelompokkan sesuai 

dengan kategotinya masing-masing serta terdiri juga hasil pengujian data yang 

menghasilkan data hipotesis dan statistik. 
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BAB V:KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam isi bab lima ini terdiri dari hasil kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dan juga menyebutkan keterbatasan yang di temukan dalam 

penelitian ini sehingga penulis juga memberikan masukan atau rekomendari untuk 

bagi penelitian selanjutnya. 
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