BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Berinvestasi dalam pasar keuangan merupakan salah satu alternatif yang
banyak dilakukan oleh para investor, institusional, maupun masyarakat biasa untuk
menutupi kebutuhan yang kian meningkat dikarenakan perkembangan zaman yang
semakin modern. Tujuan utama dalam melakukan investasi ialah agar dapat
menghasilkan pendapatan yang maksimal serta meminimalisir biaya atau
pengeluaran.
Investasi merupakan penempatan modal yang dilakukan saat ini dengan
mengharapkan akan memberikan pengembalian keuntungan dimasa yang akan
datang. Kesuksesan dalam berinvestasi dapat dihasilkan melalui penelitian,
mengumpulkan informasi dan menjaga pikiran yang jernih agar tidak salah dan
mengalami kerugian dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Fachrudin &
Fachrudin, 2016) investor melakukan pilihan untuk menjual dan membeli yang
dapat memberikan profit yang maksimal serta meminimalkan biaya (Madaan &
Singh, 2019).
Investasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu; investasi saham, reksa
dana, real estate dan properti, valuta asing, serta obligasi. Salah satu indikator
dalam menganalisa perekonomian suatu negara sehat atau tidak ialah sektor real
estate dan property. Berdasarkan Liputan6.com (2018), di Asia Pasifik
pertumbuhan volume transaksi property dan real estate akan meningkat sebesar 5%
atau berkisar dari US$135 miliar – US$140 miliar terjadi pada tahun 2018
diprediksi oleh perusahaan riset real estate JLL Reseach. Peningkatan pertumbuhan
dapat terjadi dikarenakan adanya peluang baik pada pasar property serta
ketertarikan pasar yang berkembang juga semakin tinggi. Investasi pada bidang real
estate dan properti bersifat investasi jangka panjang yang akan terus mengalami
kenaikan harga seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Investasi pada bidang
ini menjadi salah satu jenis investasi yang menjanjikan sehingga banyak menarik
minat para investor dan berdampak pada pertumbuhan investasi yang pesat. Harga
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tanah dan bangunan yang cendurung meningkat dikarenakan jumlah dari supply
tanah bersifat tetap namun dengan pertumbuhan populasi yang tinggi pula
menjadikan demand tanah meningkat. Demand tanah yang dimaksud bertujuan
untuk dijasikan sebagai tempat tinggal, pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat
rekreasi, dan sebagainya.
Investasi bidang real estate dan peroperti merupakan dua hal yang berbeda.
Masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa kedua sektor tersebut
sama karena kurangnya pengetahuan dalam investasi. Real estate merupakan tanah
dan semua peningkatan permanen diatasnya seperti gedung, pembangunan jalanan,
gudang, tanah terbuka dan segala bentuk pengembangan lainnya yang melekat
secara permanen. Sedangkan properti merupakan hak kepemilikan atas apa yang
terpasang langsung pada tanah termasuk tanah itu sendiri. Properti juga dapat
berupa sewa apartemen (segmen vertikal). Jadi real estate dapat dikatakan lebih
mengacu secara fisik dan properti lebih mengacu pada hak kepemilikan dari real
estate tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa real estate merupakan bagian dari
properti.
Menurut Michael C Thomsett pada tahun 1998, ada 3 jenis investasi bidang
real estate dan property, yaitu : (Arifin, 2014)
1. Residential property : Perumahan, apartemen, serta bangunan multiunit (dirancang sebagai tempat tinggal).
2. Commercial property : Gudang dan area parkir (dirancang sebagai
bisnis).
3. Industrial property

: Bangunan-bangunan pabrik. (dirancang untuk

industri)
Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan
perekonomian yang cukup pesat serta memiliki lokasi yang strategis dimana
berdekatan dengan dua negara tetangga yaitu negara Singapura dan Malaysia. Kota
Batam tercatat sebagai kota yang memiliki kenaikan harga rumah tertinggi seIndonesia secara tahunan. Menurut hasil Survei Bank Indonesia (BI) atas Harga
Properti Residensial yang dilansir, yaitu harga rumah di Batam mengalami
pertumbuhan hingga 17.77%. Pertumbuhan harga yang terjadi mengundang para
investor untuk melakukan investasi pada bidang property di kota Batam. Batam pun
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menjadi salah satu target dari Alm. Prof Dr-Ing H Bacharuddin Jusuf Habibie
selaku Presiden RI ke-3 dan Pollux Properties Indonesia yang berkerja sama
membangun

property

dengan

konsep

apartment

megasuperblock.

(https://properti.kompas.com/read/2016/02/15/143000721/Lonjakan.Harga.Ruma
h.di.Batam.Tertinggi.Se-Indonesia?page=all)
Edi Yanto, District Agent Relationship Manager menyatakan bahwa lokasi
Batam yang strategis yang terletak dekat dengan Singapura dan Malaysia juga
memberikan pengaruh cukup besar untuk memajukan ekonomi Batam. Sejak tahun
2015 pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan Kota Batam
sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan saat ini Kota Batam juga telah
dinobatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana dapat memberikan
pengaruh yang positif kepada perkembangan harga properti di kota Batam.
(https://republika.co.id/berita/p561ci384/kek-batam-ditargetkan-rampung-pada2021)
Pembangunan infrastruktur di Kota Batam pun telah menjadi fokus
pemerintah dengan telah melakukan beberapa tindakan pembangunan seperti
peningkatan sarana dan prasarana infrastuktur jalan, pengendalian banjir, drainase,
dan lain sebagainya yang dianggap perlu. Peningkatan pembangunan infrastruktur
dilakukan seiring dengan pembangunan daerah dimana tindakan pembangunan
kebanyakan merupakan saran yang diberikan oleh masyarakan setempat serta untuk
menarik para investor WNI dan WNA untuk melakukan investasi di kota Batam.
Warga negara asing merupakan salah satu target investor. Melalui
Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN),
pemerintah meluncurkan berbagai inovasi peraturan baru agar dapat mendorong
WNA dalam transaksi property. Meliputi kemudahan mendapatkan 100%
kepemilikan bagi WNA yang sebelumnya hanya mendapatkan Hak Pakai selama 5
atau 10 tahun saja. Merujuk pada PP No. 103 tahun 2015, Hak Pakai yang dapat
digunakan oleh WNA telah meningkat menjadi 80 tahun. Berlakunya peraturan ini
memberikan

kepastian

kepada

investor

WNA

untuk

berinvestasi.

http://www.rei.or.id/newrei/berita-minat-orang-asing-cari-properti-di-indonesiameningkat.html
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Dilansir dari Batampos.co.id, Saat ini, investasi properti di Batam
tersegmentasi pada hunian vertikal, seperti apartemen dan kondominium. Sasaran
utamanya adalah warga negara asing (WNA). Investor properti sangat yakin bahwa
Batam akan semakin berkembang karena sektor pariwisata tengah serius
dikembangkan oleh pemerintah untuk mendatangkan banyak wisatawan
mancanegara

(wisman).

(https://batampos.co.id/2018/12/06/bp-batam-dan-rei-

paparkan-keuntungan-investasi-properti-di-batam/)
Manusia biasanya mengambil suatu keputusan berdasarkan intuisi dan
perasaan mereka dibandingkan dengan mengumpulkan informasi yang cukup
memadai yang akan mendukung keefektifan dalam mengambil keputusan.
Sebagaimana dalam bidang behavioural dari pandangan finansial, investor sebagai
pelaku ekonomi yang irrasional dimana keputusan dipengaruhi dari pendirian,
emosi, fantasi, suasana hati dan perasaan. Hal tersebut telah ditunjukan oleh para
peneliti yaitu para investor membuat keputusan dalam berinvestasi dengan
menggunakan bias psikologis. Diperkirakan bahwa bias psikologis memberikan
kepengaruhan pada pengambilan keputusan investasi yang mengarah pada hasil
yang kurang baik (Kumar dan Goyal, 2016)
Maksud dari penelitian ini dilaksanakan ialah guna mengetahui secara
teoritis dan empiris dampak dari tingkat keterlibatan dan efek dari interaksi
pasangan dalam faktor pengambilan keputusan investasi sektor real estate dan
properti serta kinerjanya pada investor di kota Batam. Berdasarkan ulasan diatas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Investment Decision pada Investasi Properti di Kota Batam”.

1.2

Rumusan Permasalahan
Merujuk pada latar belakang masalah yang diuraikan, maka dirumuskanlah

permasalahan penelitian, sebagai berikut:
1.

Apakah anchoring memiliki kepengaruhan terhadap investment decision pada
investasi properti di kota Batam?

2.

Apakah overconfidence memiliki kepengaruhan terhadap investment decision
pada investasi properti di kota Batam?
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3.

Apakah herding memiliki kepengaruhan terhadap investment decision pada
investasi properti di kota Batam?

4.

Apakah regret aversion memiliki kepengaruhan terhadap investment decision
pada investasi properti di kota Batam?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :
1.

Untuk mengetahui apakah anchoring memiliki kepengaruhan terhadap
investment decision pada investasi properti di kota Batam.

2.

Untuk mengetahui apakah dengan overconfidence memiliki kepengaruhan
terhadap investment decision pada investasi properti di kota Batam.

3.

Untuk mengetahui apakah dengan herding memiliki kepengaruhan terhadap
investment decision pada investasi properti di kota Batam.

4.

Untuk mengetahui apakah dengan regret aversion memiliki kepengaruhan
terhadap investment decision pada investasi properti di kota Batam.

1.3.2 Manfaat Penelitian
1.

Bagi perusahaan dan investor, sebagai informasi tambahan agar lebih
memahami faktor dari keputusan investasi dan dapat mengambil keputusan
yang baik dengan cara berpikir rasional untuk menghidari pengambilan
keputusan yang salah terutama pada bidang property.

2.

Bagi akademisi, sebagai informasi tambahan tentang ilmu investasi agar dapat
menghindari cara berpikir yang irasional dalam mengambil keputusan pada
investasi property serta menjadi referensi dalam melakukan penelitian.

1.4

Sistematika Pembahasan
Ada lima bab dalam sistematika pembahasan guna mempermudah

pembahasan penelitian yang lebih lanjut, yakni :
BAB 1

PENDAHULUAN
Latar belakang penelitian, masalah yang dirumuskan, tujuan serta manfaat
dari penelitian, dan sistematika pembahasan merupakan isi dari bab ini.

BAB 2

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
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Informasi tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu, teori
yang berhubungan dengan variabel dependen dan independent yang
digunakan, serta perumusan hipotesis merupakan isi dari bab ini.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, teknik dalam
mengumpulkan dan menganalisa data merupakan isi dari bab ini.
BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil uji data, analisa uji data, serta hasil uji hipotesis merupakan isi dari
bab ini.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran dari peneliti merupakan
isi dari bab ini.
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