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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perencanaan keuangan dan pengelolaan aset pribadi adalah hal yang 

unik. Meski senantiasa mendengar, menjumpai dan secara sadar maupun 

tidak melakukannya, namun pada sisi yang lain selalu menganggap hal 

tersebut sebagai sesuatu yang rumit serta sukar. Sebagai sebuah aktivitas 

yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia, pada hakikatnya 

aktivitas perencanaan keuangan tidak berubah sejak zaman nenek moyang, 

kakek serta nenek atau orang tua kita melakukannya dulu. Hanya saja saat 

instrumen keuangan yang ada saat ini semakin beragam, tentu saja ada 

sejumlah pendekatan, pertimbangan tambahan dan penyesuaian baru yang 

perlu kita lakukan. 

Perencanaan keuangan pribadi dan pengelolaan aset menjadi terasa 

lebih unik lagi, karena meskipun telah menjadi pemahaman bersama jika kita 

selalu membutuhan dan melakukannya dalam aktivitas keseharian, namun 

jarang sekali ilmu perencanaan keuangan ini diajarkan dalam pendidikan 

formal. Kondisi seperti ini mendorong munculnya profesi baru, yaitu 

perencana keuangan dan diikuti dengan terbitnya beraneka macam literatur 

yang menawarkan panduan bagi pembacanya tentang bagaimana sebaiknya 

mereka mengelola keuangan dan aset pribadi. 
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Perencanaan keuangan dan aset pribadi dewasa ini menjadi penting, 

melihat banyak kasus yang menjelaskan tentang bagaimana jika terjadi 

sesuatu yang tak terduga bagi suatu keluarga tertentu. Salah satu kejadian 

yang pernah terjadi dalam kesalahan pengelolaan dan perencanaan keuangan 

dan aset pribadi yaitu suatu keluarga yang langsung hancur ketika sang suami 

yang sebelumnya bertindak sebagai pencari dana keuangan tunggal 

mengalami serangan jantung dan meninggal dunia, sedangkan sang istri yang 

tidak bekerja tidak mempunyai persiapan akan situasi seperti itu yang 

kemudian menyebabkan pendidikan anak – anak dan biaya kehidupan lainnya 

menjadi tidak teratur. 

Investasi dalam bentuk rumah adalah investasi dalam bentuk fisik 

dalam jangka panjang. Pembelian rumah bukan hanya sebagai sebuah bentuk 

prestise, tempat berteduh dan sebagai suatu kemewahan semata, melainkan 

harus dijadikan sebagai suatu wadah investasi yang baik jika dilihat dari 

jangka panjang dan jangka pendek. Investasi dalam bentuk rumah akan 

menuntut pemilik rumah untuk menilai seberapa besar nilai rumah tersebut 

apabila dijual di kemudian hari. Nilai rumah tersebut, hendaknya disesuaikan 

dan dipikirkan secara matang sebelum akhirnya membeli rumah, karena jika 

tidak dipikirkan sejak awal, akan terjadi sesuatu yang fatal. 

Pembelian rumah yang baik, akan mempunyai dampak yang jauh 

lebih positif karena diawali oleh harapan serta keinginan pemilik di masa 

depan. Dampak positif pembelian rumah dengan matang, secara umum dapat 

digambarkan sebagai suatu bentuk tindakan pelestarian lingkungan, karena 
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jika pembelian hanya dilakukan secara asal, pembelian tersebut akan 

berakibat pada pembelian yang sia – sia. Pembelian yang percuma tersebut 

nantinya akan mengakibatkan lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk 

hal yang lebih baik tidak dapat direalisasikan karena ada bangunan yang 

masih berdiri kokoh di tempat tertentu. 

Investasi dalam bentuk pembelian rumah merupakan salah satu bentuk 

real investment. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa investasi dalam 

bentuk properti adalah sesuatu yang baik di masa depan. Salah satu pendapat 

menurut Bradley J. Sugar “daya tarik nyata memenangkan investasi di bidang 

properti terletak pada kenyataan bahwa penyewa akan membayar dari 

investasi anda, yang seiring berjalannya waktu, akan meningkat nilainya”. 

Ada pula Mark Twain yang mengatakan “mereka tidak membuat lebih 

banyak tanah”. Apabila berinvestasi dalam bentuk properti, hasilnya pasti 

akan terus meningkat mengikuti hukum ekonomi karena luas daratan bumi 

tidak akan pernah bertambah. 

Perumahan Griya Shanta adalah perumahan yang berdiri sudah cukup 

lama di Kota Malang. Perkembangan Griya Shanta hingga saat ini masih 

terus berlangsung. Di Griya Shanta saat ini telah memiliki jumlah penduduk 

lebih dari 1500 orang, dimana tersebar di masing-masing blok berbagai 

macam suku, ras, agama, budaya dan jenis pekerjaan. Perumahan Griya 

Shanta terletak di Kecamatan Lowokwaru dan terbagi menjadi dua 

keluarahan, yaitu Kelurahan Mojolangu dan Jatimulyo.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

untuk menganalisis perencanaan keuangan pribadi warga Griya Shanta yang 

keputusan pembelian rumah di perumahan Griya Shanta Kota Malang. 

Adapun judul penelitian tersebut adalah “Analisis Perencanaan Keuangan 

Pribadi Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Rumah Di Perumahan 

Griya Shanta Kota Malang”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan keuangan pribadi apa yang mempengaruhi keputusan 

pembelian rumah di Perumahan Griya Shanta Kota Malang? 

2. Perencanaan keuangan pribadi apa yang dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian di Perumahan Griya Shanta Kota Malang? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada penelitian penduduk di Perumahan Griya 

Shanta Kota Malang pada Kecamatan Lowokwaru di Kelurahan Mojolangu 

yang bertempat tinggal dan menetap di RW 12, dimana di rumah tersebut 

terdapat anggota keluarga lengkap yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – 

anak. 
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D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perencanaan keuangan pribadi apa yang 

mempengaruhi keputusan pembelian rumah di Perumahan Griya 

Shanta Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui perencanaan keuangan pribadi apakah yang 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian rumah di Perumahan 

Griya Shanta Kota Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan perencanaan keuangan pribadi terhadap 

pengambilan keputusan pembelian rumah. 

b. Bagi pengembang, perencanaan keuangan pribadi warga calon 

penduduk griya shanta perlu dipertimbangkan terkait dengan 

perkembangan Perumahan Griya Shanta kedepan. 

c. Bagi kreditur, pertimbangan sebelum membuat keputusan pembelian 

rumah layak untuk digunakan karena selain lebih memahami posisi 

keuangan pribadi, perencanaan keuangan pribadi bisa dijadikan 

sebuah panduan sebelum dan sesudah membuat keputusan 

pembelian rumah. 


