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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Gresik merupakan sebuah kota yang dekat dengan ibukota Jawa 

Timur, Surabaya. Dari hal tersebut membuat kota Gresik menjadi sebuah kota 

yang memiliki berbagai fasilitas yang hampir sama dengan kota Surabaya. Selain 

itu kepadatan penduduk di kota Gresik juga hampir sama dengan kota Surabaya, 

hal ini dikarenakan kota Gresik merupakan kota industri. Berkembangnya 

kawasan industri di Kabupaten Gresik membuat perekonomian di kawasan 

sekitarnya meningkat. Sejalan dengan itu, kebutuhan hunian masyarakat juga 

semakin tinggi. Kondisi itu memicu para pengembang properti atau perumahan 

berlomba-lomba menyediakan kebutuhan hunian di Kabupaten Gresik 

(jatimnow.com). 

"Kami mengamati dari tahun ke tahun kebutuhan hunian di Kabupaten 

Gresik terus meningkat," kata Komisaris Keluarga Sejahtera Group, Thoriq 

Majiddanor (jatimnow.com). Jiddan panggilan akrab Thoriq Majiddanor 

melanjutkan, tingginya permintaan hunian di Kabupaten Gresik tak hanya terjadi 

di pusat kota. Namun permintaan meningkat di sejumlah kecamatan, salah 

satunya Kecamatan Menganti. Menurutnya hal ini dikarenakan kecamatan 

Menganti merupakan salah satu kecamatan di Gresik yang lokasinya berdekatan 

dengan Surabaya. Wilayah itu juga memiliki akses langsung ke Tol Krian – 

Legundi – Bunder - Manyar, tentu menjadi kawasan prospektif bagi pengembang 

properti  

Perkembangan properti di kota Gresik terjadi bukan karena tanpa alasan. 

Hal yang mempengaruhi adalah bertambahnya jumlah penduduk di kota Gresik. 

Kota Gresik merupakan kota industri sehingga membuat banyak orang dari kota 

lain yang datang ke Gresik untuk mencari sebuah pekerjaan. Dan hal inilah yang 

membuat permintaan tempat tinggal juga meningkat, apalagi dalam bentuk 

perumahan (jatimpos.id).  

Sebagian besar properti yang ada di kota Gresik adalah rumah, tanah, kost 

– kostan atau kontrakan. Di kota gresik sendiri permintaan rumah baik subsidi 
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maupun nonsubsidi juga mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan bertambahnya 

jumlah penduduk sehingga meningkatkan permintaan akan tempat tinggal. Ketua 

Himpunan Perumahan Rakyat (Himpera) Gresik, M Yazid mengatakan, pada 

tahun lalu jumlah rumah subsidi terserap 400 unit. Jumlah itu masih jauh dibawah 

target yang diproyeksikan asosiasi sekitar 2000 unit. Menurutnya anggaran rumah 

subsidi dari bank terbatas sehingga serapannya minim (Jawapos.com). 

Diungkapkan, pada tahun ini jumlah proyek rumah subsidi bertambah, utamanya 

di kawasan Pantura. Kini banyak pengembang berani bermain di rumah jenis ini 

dengan meningkatnya permintaan. M. Yazid mengatakan bahwa dulu pembeli 

rumah subsidi adalah konsumen berusia 30 tahun ke atas, namun saat ini serapan 

paling banyak 30 tahun ke bawah. Artinya para remaja sudah memikirkan 

kebutuhan rumah merupakan hal pokok (Jawapos.com). 

Selain properti rumah di kota gresik banyak juga orang - orang yang 

berinvestasi properti dalam bentuk kost – kostan dan juga kontrakan. Hal ini 

dikarenakan karena banyaknya pendatang yang bekerja ataupun kuliah di 

universitas yang ada di kota gresik. Sebagian besar kost – kostan ataupun 

kontrakkan ini berada di bagian kota serta berdekatan dengan universitas ataupun 

tempat kerja yang ada di kota gresik. Orang – orang ini memang mentargetkan 

pada para pekerja yang berasal dari luar kota, anak kuliah, serta pasangan suami 

istri yang masih belum cukup untuk membeli ataupun membuat rumah sendiri. 

Dari penjelasan diatas membuat banyak investor yang tertarik untuk 

memulai berinvestasi di sektor properti karena dirasa menguntungkan. investor ini 

sebelum memulai sebuah investasi perlu adanya berbagai perencanaan salah 

satunya adalah dalam hal mengelola keuangan. Hal ini sangat penting karena akan 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, serta alokasi biaya. Literasi 

keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yangmemungkinkan 

individu untuk membuat keputusan efektif terhadap investasinya agar 

dapatmeningkatkan keuangannya (Tribun, 2015). Literasi keuangan sebagai upaya 

untukmeningkatkan kepekaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, yang 

diawali denganmengetahui, kemudian meyakini, hingga menjadi terampil untuk 

terlibat aktif, dengan katalain mencapai masyarakat yang well literate pada sektor 
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jasa keuangan; yakni bidangperbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana 

pensiun, pasar modal, dan pegadaian(Ilham, 2014). 

Misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan 

edukasi dibidangkeuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola 

keuangan secara cerdas,sehingga rendahnya pengetahuan tentang industri 

keuangan dapat diatasi dan masyarakattidak mudah tertipu pada produk-produk 

investasi yang menawarkan keuntungan tinggidalam jangka pendek tanpa 

mempertimbangkan risikonya. 

Dalam mengelola keuangan terdapat hal hal yang berpengaruh salah 

satunya adalah faktor perilaku keuangan. Perilaku keungan dari investor ini akan 

mempengaruhi bagaimana seorang investor dalam mengelola keuangannya dalam 

mengambil keputusan untuk alokasi biaya. Dalam hal ini perilaku keuangan 

mempengaruhi manusia untuk melakukan investasi atau kegiatan yang 

berhubungan dengan keuangan. Berdasarkan  prospect theory yang dikembangkan 

oleh Tversky dan Kahneman (1979) terdapat tiga jenis perilaku keuangan yang 

dibahas. Antara lain mental accounting, regret aversion, dan loss aversion 

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh seseorang bisa dipengaruhi 

oleh perilaku pasar dan perilaku orang itu sendiri baik secara rasional maupun 

irasional. Perilaku secara rasional dan irasional inilah yang menjadi bagian dari 

behavior finance. Nofsinger (2001) mendefinisikan perilaku keuangan (behavioral 

finance) yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam 

sebuah penentuan keuangan (afinancial setting). Nofsinger juga menyebutkan 

bahwa behavioral finance mempelajari faktor psikologi yang akan mempengaruhi 

investor dalam mengelola keuangan. 

Disadari atau tidak seseorang juga dapat melakukan sistem akuntansi pada 

dirinya, inilah yang dinamakan dengan mental accounting (Supramono dkk, 2017 

: 35). Menurutnya seseorang cenderung akan mengelompokkan uang tersebut ke 

dalam “akun – akun” yang berbeda seperti dalam jurnal akuntansi. Dalam 

kenyataannya seseorang memeliki kecenderungan untuk mengelompokkan uang 

dan memperlakukan dengan berbeda uang tersebut tergantung dari mana asal uang 

tersebut. Bahkan menurut Epley dkk (2006), seseorang akan melakukan 

pembelian atau membelanjakan uangnya ketika uang tersebut berasal dari bonus 
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atau hadiah, bukan gaji pokok mereka. Maka dari itu perilaku mental accounting 

ini menjadi salah satu faktor perilaku individu dalam pengambilan keputusan 

dalam pengalokasian dana untuk berinvestasi. Dimana ketika seseorang investor 

mendapatkan penghasilan dari investasinya maka apa yang selanjutnya akan 

dilakukan oleh investor tersebut dari uang yang telah didapat. Apakah 

mengelompokkan uangnya dan digunakan untuk investasi kembali atau digunakan 

untuk keperluan yang lain.  

Regret aversion adalah sebuah perilaku keuangan dimana investor takut 

mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang tidak diharapkan 

yang mungkin terjadi. Menurut Pompian (2006) regret aversion bias 

menunjukkan tindakan menghindari konsekuensi yang sama secara tegas karena 

adanya perasaan takut. Jenis bias ini berusaha mencegah rasa sakit dari 

penyesalan yang dihubungkan dengan kesalahan keputusan. Ketika seorang 

investor mengalami hasil investasi yang negatif, maka ada suatu dorongan atau 

naluri untuk konservatif dan mundur. Jadi lebih tepatnya regret aversion ini 

merupakan sebuah perilaku dimana seorang investor takut mengambil sebuah 

keputusan investasi untuk menghindari rasa kecewa dan penyesalan. Akan tetapi 

ketika seorang investor telah berhasil dan telah nyaman dengan investasi yang 

telah dilakukan, tingkat kepercayaan diri akan meningkat untuk melakukan 

investasi lain di masa depan 

Selain mental accounting dan regret aversion ada lagi loss aversion 

sebagai salah satu perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan. Loss 

aversion sendiri adalah suatu perilaku keuangan dimana investor merasa dampak 

kerugian investasi lebih besar dibandingkan kepuasan atas keuntungan investasi. 

Akibatnya, investor rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak 

menguntungkan (Pompian, 2006). Disini investor enggan melakukan pengambilan 

keputusan karena takut mengalami kerugian. Jika investor menyadari adanya 

kerugian, mereka mungkin enggan melakukan investasi kembali. Menurut 

Masomi & Ghayekhloo (2010), Jika investor terus berusaha mempertahankan 

sarana investasinya dan enggan melakukan investasi kembali, maka semakin 

jarang keputusan investasi yang mungkin mereka lakukan 
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Perilaku keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan 

seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan. Tanggung jawab keuangan 

merupakan proses pengelolaan uang dan fase yang dilakukan secara produktif (Ida 

dan Dwinta, 2010). Sedangkan menurut Nofsinger, (2001) bahwa perilaku 

keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam 

sebuah penentuan keuangan. Seseorang yang memiliki perilaku keuangan yang 

bertanggung jawab cenderung efektif dalam penggunaan uang yang dimilikinya, 

seperti membuat anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja, investasi, 

serta membayar kewajiban tepat waktu (Susanti et al., 2017). 

Pada penelitian sebelumnya untuk hasil penelitian mengenai perilaku 

keuangan yang dilakukan oleh Yuningsih et al., bahwa perilaku keuangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan sedangkan menurut 

Thapa & Nepal, (2015) bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap literasi keuangan. Objek penelitian ini adalah investor properti rumah, 

kost – kostan, dan kontrakan yang ada di kota Gresik. Hal ini dikarenakan seorang 

investor properti wajib mengerti cara mengelola dan mengatur keuangan dalam 

mengambil keputusan untuk mengalokasikan pendapatan dan berinvestasi 

properti. sehingga hasil yang didapat dari berinvestasi properti sesuai dengan yang 

diinginkan oleh investor 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mental Accounting, Regret 

Aversion, dan Loss Aversion Terhadap Literasi Keuangan Investor Properti Di 

Kota Gresik” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat tiga faktor perilaku 

keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi antara lain 

mental accounting, regret aversion, dan loss aversion. Maka dari itu rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah mental accounting, regret aversion, dan loss aversion secara 

simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan investor propertidi kota 

Gresik ? 
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2. Apakah mental accounting berpengaruh terhadap literasi keuangan 

investor propertidi kota Gresik ? 

3. Apakah regret aversion berpengaruh terhadap literasi keuangan investor 

properti di kota Gresik ? 

4. Apakah loss aversion berpengaruh terhadap literasi keuangan investor 

properti di kota Gresik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh mental accounting, regret aversion, dan loss 

aversion secara simultan terhadap literasi keuangan investor di kota 

Gresik. 

2. Untuk menganalisis pengaruh mental accountingterhadap literasi 

keuangan investorproperti di kota Gresik. 

3. Untuk menganalisis pengaruh regret aversionterhadap literasi keuangan 

investor properti di kota Gresik. 

4. Untuk menganalisis pengaruh loss aversionterhadap literasi keuangan 

investor properti di kota Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran bagi investor 

untuk memahami faktor faktor dari perilaku keuangan sehingga 

mereka dapat lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan dapat 

mengambil keputusan investasi sehingga mereka mendapatkan 

keuntungan yang mereka inginkan. 

b. Bagi mahasiswa  

Menambah pengetahuan tentang perilaku keuangan dalam 

berinvestasi properti serta diharapkan mahasiswa dapat mengetahui 

keterkaitan antara faktor – faktor tersebut dan pengaruhnya terhadap 

keputusan dalam berinvestasi dan bisa mengimplementasikan untuk 

kedepannya. 
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1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan dari penelitian ini adalah investasi properti berupa rumah, kost – 

kostan dan kontrakan yang berada di wilayah Gresik. Dimana data populasi 

tersebut diperoleh dari grup facebook “Jual Beli Rumah Wilayah Gresik”, serta 

warga sekitar yang mempunyai kost – kostan, kontrakan, atau yang sudah pernah 

menjual rumah maupun menyewakannya.  
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