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Pada kesempatan ini, saya bermaksud untuk menguraikan

sedikit latar belakang pendekatan keuangan keperilakuan

sebagai dasar pertimbangan mengapa per1u dilakukan studi

perilaku pengelolaan keuangan.

Tanggal26April2007 yang lalu, Bursa Efek Jakarta (BEJ)

mencatat sejarah ketika Indeks HargaSaham Gabungan

(IHSG) untuk pertama kalinya bursa menembus level

psikologis 2.000, tepatnya ke level 2.016,033 dengan volume

transaksi 6,65 miliar lembar saham senilai Rp 5,47 triliun.

Sebanyak 29 persen saham yang diperdagangkan di BEJ

mengalami kenaikan harga (Harian Bisnis Indonesia, 27April

2007). Jika pergerakan IHSG merupakan cerminan

perkembangan ekonomi, maka lonjakan indeks bisa menjadi

rapor bagus, bagi pemerintahan SBY karena saat dilantik

sebagai presiden 20 Oktober 2004, indeks baru pada posisi

840,791 (selama pemerintahan SBY indeks sudah mengalami

kenaikan sebesar 140 persen). Sebagai bahan perbandingan,

dalam waktu bersamaan Indeks saham Dow Jones yang

menjadi kiblat perkembangan indeks dunia juga mencatat

prestasi dengan menembus level 13.000. Indeks Dow Jones
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membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa naik dari 12.000 ke

posisi 13.000 (8,33 persen) dan sebelumnya membutuhkan

waktu tujuh tahun untuk bisa naik dari level 11.000 ke level

12.000 (9,09 persen) .

Banyak analis pasar modal yang mengaitkan kenaikan

IHSG dengan informasi yang diterima investor mengenai

prospek ekonomi Indonesia antara lain; sinyal dari Gubernur

BI yang akan kembali menurunkan BI rate, penegasan

pemerintah bahwa pertumbuhan PDB dan investasi masing

masing akan mampu mencapai 6,5 persen dan 11,7 persen

pada tahun 2007, informasi kepastian reshuffle kabinet dan

laporan keuangan emiten kuartal I 2007 dan rencana

pembagian dividen dari para emiten. Selain itu, juga dipicu oleh

faktor ekstemal yakni melonjaknya indeks Dow Jones Industrial

di Bursa Wall Street, peran aktif investor asing yang terus

menanamkan investasinya di pasar modal Indonesia, penurunan

harga minyak dunia, dan informasi bahwa The Fed akan

memangkas suku bunga. Berbagai informasi positif di atas

mempengaruhi harapan investortentang kemungkinan kenaikan

harga saham di BEJ dan sebagai wUjud antisipasi, para

investor memutuskan lebih banyak melakukan transaksi beli.

Menurut pendekatan keuangan keperilakuan (behavioral

finance), harga saham bisa terlepas dari nilai fundamental

nya karena penilaiannya tidak selalu berbasis pada nilai riil

perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa

perilaku investor tidak sepenuhnya rasional. Aspek psikologi

seperti emosi mempengaruhi perilaku investor yang dapat

mengarah pada terciptanya stock market anomalies, market

bubbles and crashes. Pemikiran ini, juga didukung oleh guru

investasi, Warren Buffet, yang menganggap bursa saham
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sebagai sebagai tuan pembeli yang emosional dan tidak

rasional. Faktor rasa yang ada pada diri investor melebihi

pertimbangan faktor rasio. Misalnya, dalam banyak kasus

investor berperilaku over-reaksi , seperti melakukan penjualan

saham secara spontan ketika pasar bergerak diluar

ekspektasinya atau investor membeli saham yang baru saja

mengalami keuntungan tanpa memperhatikan nilai

fundamental dari saham tersebut. Jika reaksi investor

berlebihan maka harga akan terdorong melewati nilai wajarnya

sehingga kenaikan IHSG menjadi tidak simetris dengan

kenaikan kinerja emiten dan bahkan belum dapat dijadikan

indikator ekonomi yang objektif.

Efficient Market Hypothesis (EMH)

Salah satu teori pasar modal klasik adalah Efficient Market

Hypothesis (selanjutnya disebut EMH) yang dikemukakan oleh

Fama pada tahun 1970. EMH didasarkan pada asumsi bahwa

para pelaku dalam pasar keuangan selalu bertindak rasional.

Rasionalitas memiliki dua makna, yaitu bahwa 1) pelaku pasar

menyesuaikan keyakinannya berdasarkan informasi terbaru

dan 2) berdasarkan keyakinannya itu pelaku pasar membuat

pilihan yang secara normatif dapat diterima (Barberis dan

Thaller, 2003) . Ketika membentuk keyakinan mengenai

prospek investasi , pelaku pasar memproses informasi dengan

akal sehatnya sehingga keputusan yang diambil bersifat

rasional.

Menurut EMH, harga sekuritas telah mencerminkan

informasi terbaru yang relevan. Seluruh pelaku pasar memiliki

akses yang sama terhadap informasi dan informasi

terdistribusi secara merata sehingga tidak ada pelaku pasar
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yang dapat mempengaruhi harga. Penyesuaian harga menuju

level keseimbangan akan te~adi dengan cepat dan hal ini

menyebabkan pelaku pasar tak dapat meraup abnormal

return.

Pada pasar yang efisien, keputusan investasi yang

dilakukan secara independen antar pelaku pasar dan

perdagangan terjadi secara acak memungkinkan terjadinya

arbitrase. Dampaknya, harga yang ditetapkan akan saling

meng-offset satu dengan yang lainnya. Bila di pasar terdapat

investor yang tidak rasional (noise trader), keputusannya akan

ter-offset oleh keputusan investor lain yang rasional sehingga

pasar tetap efisien.

Pendekatan Keuangan Keperilakuan

Beberapa ahli dan pelopor yang selama ini menjadi rujukan

penelitian di bidang keuangan keperilakuan antara lain adalah

Daniel Kahneman (Princeton), Meir Statman (Santa Clara),

Richard Thaler (Chicago), Robert J. Shiller (Yale) dan Amos

Tversky (Stanford). Aspek yang mendasari pendekatan

keuangan keperilakuan adalah adanya keterbatasan dari aksi

arbitrase (limits to arbitrage) dan aspek psikologi kognitif

(cognitive psychology) yang menyangkut bagaimana investor

memproses informasi yang begitu banyak untuk kepentingan

pengambilan keputusan transaksi.

Limits to Arbitrage

Bila suatu sekuritas diperdagangkan di pasar yang berbeda

dan memiliki harga yang berbeda pula, maka pelaku pasar

yang memiliki keunggulan informasi dapat memanfaatkan

kondisi mispricing yang te~adi pada pasar yang lain. Namun
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aksi arbritase tersebut memiliki keterbatasan karena

terhambat oleh ketiga faktor berikut: risiko fundamental, risiko

dari adanya noise trader, dan biaya implementasi (Barberis

dan Thaler (2003); Bodie, Kane, Marcus (2005)) .

Pertama, informasi jelek mengenai suatu sekuritas dapat

menyebabkan nilainya turun. Untuk mengatasi risiko ini

arbitrator akan melepas suatu sekuritas yang dinilai jelek dan

kemudian membeli sekuritas pengganti. Namun seringkali

sekuritas pengganti pun tidak lebih baik dari sekuritas yang

dilepas akibat adanya risiko fundamental sehingga aksi

arbitrase tidak serta merta dapat mengatasi mispricing. Selain

itu terdapat pula kemungkinan sekuritas pengganti juga
sedang mengalami mispriced.

Faktor yang kedua adalah keberadaan noise trader. Baker

dan Wurgler (2006) menyatakan terdapat dua tipe pemain

pasar, yaitu arbitrator yang rasional dan terbebas dari sentimen

dan pelaku yang tidak rasional yang rentan terhadap sentimen

(noise trader) . Suatu sekuritas yang dianggap memiliki nilai

yang fair oleh arbitrator, dapat mengalami undervalue

berdasarkan pandangan noise trader. Hal ini mengakibatkan

arbitrator tak dapat melikuidasi posisinya sesegera mungkin

dan harus menghadapi potensi kerugian yang besar. Terakhir,

biaya transaksi dan spread tawar beli-jual dapat menyebabkan

upaya untuk mengatasi mispricing menjadi tidak menarik

karena terdapat kemungkinan keuntungan yang diperoleh

belum dapat menutup biaya transaksi.

Cognitive Psychology

Menurut Psikologi Kognifif (Cognitive Psychology) perilaku

investor yang tidak sepenuhnya rasional (disebut juga
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behavioral bias) dapat terjadi karena pengaruh keyakinan

(belief) dan preferensi (preference) dari individu.

Pengambilan keputusan investasi tak terlepas dari

kebutuhan akan informasi. Namun dalam memproses

informasi dapat terjadi investor 1) memiliki keyakinan yang

berlebihan atas suatu hal (overconfidence), 2) terlalu optimist

3) mengikuti suara terbanyak di pasar (representativeness),

4) terlalu konservatif. 5) memiliki keyakinan yang sangat kuat

dan tidak bisa diubah, 6) mengambil keputusan berdasarkan

acuan tertentu (anchoring), atau 7) lebih mengandalkan

pengalamannya sehingga mengarah pada pengambilan

keputusan yang bias. Kondisi ini mengakibatkan harga yang

terbentuk di pasar modal lebih dikarenakan oleh faktor

emosional atau psikologis daripada faktor fundamental.

Selain keyakinan. terjadinya harga yang tidak

mencerminkan nilai yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh

preferensi investor. Menurut Prospect Theory (Kahneman dan

Tversky, 1979) preferensi investor dapat berubah tergantung

bagaimana cara informasi disampaikan kepada investor dalam

konteks potensi kerugian dan keuntungan atau dikenal dengan

framing. Misalnya, untuk mempengaruhi preferensi investor,

penasehat investasi akan menyampaikan informasi dalam

bentuk prosentase potensi memperoleh keuntungan daripada

dalam prosentase mengalami kerugian, padahal keduanya

sebenarnya memiliki informasi yang sama. Perbedaan cara

penyampaian informasi akan menyebabkan investor

mengalami kesulitan dalam menilai informasi secara obyektif

dan cenderung mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya

rasional sehingga terjadi mispricing.

6

Markets invariably move to undervalued and overvalued

extremesbecausehuman nature falls victim togreedand!
or fear. "(William Gross, 1997)

ApJikasi

Penelitian di bidang keuangan keperilakuan telah banyak

dilakukan dengan tujuan memberi penjelasan atas perilaku

investor yang tidak senantiasa cepat dan tepat seperti yang

diasuITlsikan oleh pendekatan EMH tetapi cenderung

berlebihan atau lamban dalam merespon informasi yang

relevan (DeBondt dan Thaler, 1990; Chan dkk,1996; Hong dan

Stein,1999). Berkenaan aksi korporat, berbagai penelitian

menemukan bahwa reaksi investor terhadap pengumuman

juga lamban misalnya aksi korporat berupa penguman laba

(Bernard dan Thomas, 1989), pengumuman dividen (Michaely,

Thaler dan Womack, 1995) dan pengumuman pembelian

kembali saham (Michel and Stanfford , 2001). Menurut

Barberis, Shleifer dan Vishny (1998) kelambanan merespon

pengumuman perusahaan tersebut terjadi karena investor

bersikap konservatif dan hanya mengandalkan trend. Daniel,

Hirshleifer dan Subramanyam (2001) menekankan bahwa

investor memiliki kepercayaan yang berlebihan pada informasi

privat yang diperolehnya daripada informasi publik

(pengumuman perusahaan) . Bagaimana perkembangan

penelitian keperilakuan keuangan di Indonesia? Selama ini

lebih mengarah pada upaya untuk mendeteksi peri/aku

transaksi investor berkenaan dengan efek kalender dan reaksi

terhadap pengumuman aksi korporat.
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• Efek Kalender

Pergerakan harga saham dapat membentuk pola tertentu

yang menghasilkan abnormal return konsisten yang dikenal

sebagai anomali musiman (seasonal anomaly) , diantaranya,

pola harian (Days of the week effect), Efek bulanan (Monthly

effect), dan efek hari Iibur (Holiday Effect). Pola tersebut tidak

terlepas dari adanya perilaku investor yang cenderung sangat

optimis memperoleh abnormal return dengan cara menunda

transaksi saham pada waktu-waktu tertentu.

Days of the week effect, misalnya return pada hari Senin

cenderung lebih rendah bahkan negatif dibanding hari

lain(Monday Effect) . Rendahnya return ini diduga disebabkan

oleh keengganan investor untuk melakukan transaksi di awal

minggu. Selain itu, adanya return tertinggi di han tertentu selain

hari Jumat (Weekday effect) . Berbagai pengujian atas pola

return tersebut telah banyak dilakukan antara lain oleh

Yulianawati (2002) , Wibowo (2004) , dan Cahyaningdyah

(2005) .

Efek bulanan (Monthly effect), fenomena pasar modal

yang menunjukkan adanya peningkatan harga di bulan

Januari sehingga akan terdapat abnormal return yang

signifikan pada bulan tersebut atau dikenal dengan January

effect. Terdapat kecenderungan return pada awal bulan lebih

tinggi dibandingkan dengan pertengahan atau akhir bulan

yang dinamakan dengan efek pergantian bulan (turn of the

month effect). Di seputar hari libur ternyata juga terdapat

abnormal return yang signifikan (Holiday effect). Berbagai

fenomena di atas telah dibuktikan melalui penelitian Sembel

(1999) serta Wibowo dan Wahyudi (2005).
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- Aksi Korporat

Sejumlah penelitian menggunakan pendekatan event study

untuk mendeteksi bagaimana respon investor terkait dengan

pengumuman aksi korporat (corporate action) , mulai dari

pengumuman keputusan pendanaan, keputusan investasi dan

pembagian dividen.Aksi korporat ini dapat dipandang sebagai

instrumen signaling. Investor dapat bereaksi secara

berlebihan, lamban atau tidak bereaksi sama sekali dalam

menyikapi sinyal yang dikirim perusahan tersebut.

Pengujian pergerakan harga terkait dengan kegiatan

pendanaan bagi perusahaan baik pada saat melakukan

penawaran perdana (Initial Public Offering / IPO) di BEJ

maupun menambah penjualan sahamnya di pasar modal

melalui penawaran terbatas (right issue) , antara lain dilakukan

oleh Prastiwi dan Kusuma (2001) , Supriyono dan Amin (2002) ,

Ernyan dan Husnan (2002) , Indrawati (2005) , serta Kurniasari

dan Nugraheni (2003). Sebagian besar penelitian yang

dilakukan di Indonesia membuktikan adanya fenomena

underpricing pada saat IPO dan abnormal return di seputar

kegiatan right issue.

Penelitian Wibowo dan Pakereng (2001) mengenai

merger dan akuisisi di Indonesia, merupakan salah satu

penelitian yang berupaya untuk mengetahui reaksi terhadap

aksi korporat yang terkait dengan peluang investasi

perusahaan dan menemukan bahwa investor bersikap

antisipatif. Sementara, Subekti dan Kusuma (2001) dengan

menggunakan pendekatan Investment Opportunity Set (lOS) ,

melakukan pengujian respon pasar terhadap kesempatan

investasi berdasarkan pengumuman laporan keuangan dan

memperoleh kesimpulan bahwa pasar tidak memberikan
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• Efek Kalender
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reaksi yang berbeda antara antara perusahaan yang memiliki

peluang investasi bertumbuh dan tidak bertumbuh.

Shefrin dan Stanman (1984) menyatakan pada saat

perusahaan tidak membayar dividen, investor yang

memerlukan likuditas akan menjual sahamnya. Jika kemudian

harga saham tersebut mengalami kenaikan, maka investor

akan menyesal. Dengan demikian perusahaan yang

membayar dividen telah membantu investor untuk

menghindari penyesalan . Sebagian besar investor lebih

menyukai dividen dibandingkan capital gain (The Bird in Hand

Theory) dan menganggap pola pembagian dividen merupakan

sinyal prospek perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan

terhadap perilaku investor di sekitar pengumuman dividen,

antara lain yang dilakukan oleh Kartini (2001), Setiawan dan

Hartono (2003), Setiawan dan Subekti (2005), dan Sawitri

(2007) menemukan hasil yang konsisten dengan pandangan

diatas. Sementara penelitian Supramono (2000) menunjukan

bahwa investor bereaksi secara berlebihan dalam menyikapi

pengumuman dividen.

Perlunya Studi Perilaku Pengelolaan Keuangan

Sejak tahun 1950-an studi keuangan mengarah pada

pasar modal. Hal ini didorong antara lain oleh melimpahnya

data sekunder dan makin berkembangnya aplikasi komputer

untuk kepentingan pengolahan data. Keuangan keperilakuan

yang dipelopori oleh Kahneman dan Tversky (1979), selama

ini mendominasi analisis mengenai pembentukan harga

sekuritas di pasar modal.
Domain keuangan keperilakuan masih terbatas pada studi
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perilaku investor, manajer investasi dan manajer perusahaan

yang sudah go public. Bagaimana dengan studi perilaku

manajer dan pemilik perusahaan yang belum go public,

pengelola lembaga nirlaba, ap"arat pemerintah daerah dan

rumah tangga berkenaan dengan pengelolaan keuangan

untuk kepentingan pendanaan, investasi, modal kerja dan

konsumsi, ternyata belum banyak disentuh sehingga sangat

sulit menemukan referensi berupa hasil studi yang dimuat di

berbagai jumal ilmiah. Oleh karena itu diperlukan studi perilaku

pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan teori

keuangan, psikologi, antropologi dan sosiologi. Perilaku

pengambil keputusan seringkali tidak sepenuhnya rasional

atau yang disebut oleh Thaller (1994) sebagai quasy rational.

Menurut Statman (1995) yang dimaksud rasional jika

seseorang berperilaku sesuai dengan standar keuangan .

Perilaku yang tidak sepenuhnya rasional tersebut tidak

terlepas dari pengaruh perasaan dan sikap seseorang seperti

overconfidence, optimis, gengsi, khawatir dan konservatif.

Berikut ini beberapa contoh pertanyaan mengenai perilaku di

perusahaan, pemerintah daerah dan rumah tangga yang

membutuhkan jawaban melalui studi perilaku pengelolaan

keuangan.

Perilaku Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber

pendanaan. Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan

pendanaan melalui penyertaan saham, maka dapat menjual

kepada masyarakat melalui mekanisme go public. Dengan

go public diharapkan perusahaan memperoleh dana dalam

jumlah besar dengan biaya relatif murah. Namun, hingga saat
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ini baru 431 perusahaan di Indonesia yang sudah go public

dan sebagian besar berada di wilayah DKI dan Jawa Sarat,

pertanyaannya adalah mengapa banyak pemilik perusahaan

skala besar yang sudah memenuhi persyaratan untuk go

public, termasuk yang ada di Jawa Tengah enggan melakukan

go public? Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat

bagi perusahaan untuk melakukan go public?

Untuk perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM),

perlu diketahui mengapa banyak pengusaha cenderung

menggunakan laba usaha untuk aktivitas konsumsi dari pada

sebagai sumber pendanaan? UKM sering mengalami

kesulitan pendanaan pada saat membutuhkan tambahan

modal kerja, dan terpaksa menjual aset pribadi atau mencari

pendanaan melalui hutang dengan bunga yang relatif tinggi.

Selain itu, mengapa masih banyak pengusaha UKM enggan

menggunakan kredit perbankan dengan bunga yang relatif

murah sebagai sumber pendanaan?

Dari segi kebijakan investasi , apakah perusahaan baik

yang berskala besar atau kecil dalam melakukan pembukaan

usaha atau ekspansi sudah melakukan proyeksi cash-flow

atau hanya mengandalkan pengalaman dan sekedar ikut

ikutan saja?

Perilaku pengelolaan keuangan yang perlu mendapatkan

perhatian bukan hanya pada perusahaan yang berorentasi

bisnis semata tetapi juga perusahaan non bisnis seperti

lembaga pendidikan. Pergeseran pandangan bahwa lembaga

pendidikan, sebagai industri ilmu pengetahuan, membuat

lembaga pendidikan suka atau tidak suka menghadapi kondisi

kompetisi dan tuntutan pengolaan keuangan yang makin

profesional. Pertanyaannya yang perlu diajukan adalah
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apakah pengelola lembaga pendidikan menyadari dalam

kebijakan keuangannya dapat mengarah pada kondisi

financial distress? Apakah pengelola lembaga pendidikan

sudah melakukan diversifikasi sumber pendanaan atau masih

bertumpu dari uang kuliah mahasiswa yang bersifat f1uktuatif,

sementara struktur biaya operasionalnya yang bersifat tetap

adalah tinggi? Apakah pengelola lembaga pendidikan sudah

mampu menerapkan sistem imbalan yang memenuhi prinsip

"fairness" sehingga dapat dijadikan instrumen motivasi dan

pengendalian?

Perilaku Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 Pasal1 0 disebutkan

bahwa yang menjadi sumber pembiayaan untuk

pembangunan daerah (capital investment) , antara lain dana

perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat

berupa Dana Sagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

.Alokasi Khusus (OAK). Disamping itu, berasal dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi , SUMO dan

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah. Dalam

kerangka otonomi daerah, seharusnya tercipta kemandirian

daerah yang dimanifestasikan melalui struktur PAD yang kuat.

Pertanyaannya antara lain apakah aparat pemerintah

daerah sudah menunjukkan perilaku yang mandiri dalam

pengelolaan keuangan daerah dalam artian tidak

mengandalkan bantuan dana perimbangan dari pusat tetapi

berusaha meningkatkan PAD? Apakah aparat pemerintah

daerah dalam membuat rencana peningkatan PAD sudah

realistis?, apakah aparat pemerintah daerah sudah

memanfaat dana PAD sebagaimana mestinya sehingga
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memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan

ekonomi daerah? Berkenaan dengan Peraturan Menteri

Keuangan No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara

Penerbitan, Pertanggungjawaban Informasi Obligasi Daerah,

saat ini setiap daerah memiliki peluang untuk mendapatkan

pembiayaan melalui penerbitan obligasi. Pertanyaannya

adalah apakah pemerintah daerah memiliki kesiapan

khususnya dar; seg; SOM, akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan sebagaimana yang dituntut oleh

calon investor.

Perilaku Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga

Pengeluaran dan penghasilan senantiasa berlomba untuk

saling memenangkan perlombaan, dan dapat diduga

seringkali pemenangnya adalah pengeluaran sehingga benar

adanya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa "perilaku

rumah tangga terhadap uang lebih penting dibandingkan

seberapa banyak uang yang dimiliki". Namun, banyak rumah

tangga yang belum menyadari pentingnya pengelolaan

keuangan, dengan alasan mungkin jumlah penghasilan kecil

sehingga terlalu kecil untuk dikelola, sementara yang

berpenghasilan besar juga merasa punya banyak uang

sehingga tak memerlukan pengelolaan keuangan lagi.

Pada prinsipnya terdapat dua jenis perilaku seseorang

terhadap uang, yakni penabung (saver) atau pembelanja

(spender). Apakah sebelum membangun rumah tangga,

sesorang sudah berusaha mengenal perilaku pengelolaan

calon pasangannya sebagai penabung atau pembelanja?

Pembicaraan mengenai perilaku pengelolaan keuangan

sebelum menikah mung kin dianggap tabu . Padahal
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perbedaan perilaku keuangan bukan tidak mungkin akan

menjadi muara pertengkaran dalam rumah tangga.

Pertanyaan lainnya, mengapa kenaikan gaji s~ring tidak

simetris dengan kenaikan tabungan rumah tangga tetapi

simetris dengan kenaikan pengambilan kredit? Mengapa

banyak rumah tangga dikejutkan oleh tagihan yang

membengkak akibat belanja dengan menggunakan fasilitas

kartu kredit dan menarik uang tunai diATM?Apakah sebagian

besar rumah tangga sudah mempersiapkan sejak dini dana

pendidikan untuk anaknya, misalnya dalam bentuk tabungan

pendidikan, deposito dan asuransi?

Dari segi investasi, banyak orang tertipu tawaran investasi

yang menghasilkan return atau imbal hasil jauh diatas suku

bunga bank. Dalam melakukan investasi hanya sekedar ikut

ikutan, tidak memperhatikan prinsip investasi "high return-high

risk" sehingga tidak bisa membedakan antara nasehat

investasi dan promosi dagang. Kasus IBIST (Inter-Banking

Bisnis Terencana) , QSAR, Erni Fashion,Dressel Investment

Limited, yang berjanji memberikan return yang tinggi yaitu

antara 6% - 10% per bulan, merupakan beberapa contoh

penipuan berkedok investasi yang menelan banyak korban.

Berbagai kasus penipuan sudah kerap diangkat di media

masa, tetapi mengapa masih saja banyak jatuh korban

berikutnya? Apakah budaya instan semakin menguat? Setiap

orang memang memiliki perilaku yang unik terhadap uang.

Tingkat pendapatan, latar belakang pendidikan, budaya, suku,

lingkungan sekitaran dan filosofi hidup merupakan beberapa

faktor yang diduga ikut mewarnai perilaku seseorang terhadap

uang.
Pengelolaan keuangan bukan monopoli rumah tangga
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keuangan, dengan alasan mungkin jumlah penghasilan kecil

sehingga terlalu kecil untuk dikelola, sementara yang

berpenghasilan besar juga merasa punya banyak uang

sehingga tak memerlukan pengelolaan keuangan lagi.

Pada prinsipnya terdapat dua jenis perilaku seseorang

terhadap uang, yakni penabung (saver) atau pembelanja

(spender). Apakah sebelum membangun rumah tangga,

sesorang sudah berusaha mengenal perilaku pengelolaan

calon pasangannya sebagai penabung atau pembelanja?

Pembicaraan mengenai perilaku pengelolaan keuangan

sebelum menikah mung kin dianggap tabu . Padahal
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perbedaan perilaku keuangan bukan tidak mungkin akan

menjadi muara pertengkaran dalam rumah tangga.

Pertanyaan lainnya, mengapa kenaikan gaji s~ring tidak

simetris dengan kenaikan tabungan rumah tangga tetapi

simetris dengan kenaikan pengambilan kredit? Mengapa

banyak rumah tangga dikejutkan oleh tagihan yang

membengkak akibat belanja dengan menggunakan fasilitas

kartu kredit dan menarik uang tunai diATM?Apakah sebagian

besar rumah tangga sudah mempersiapkan sejak dini dana

pendidikan untuk anaknya, misalnya dalam bentuk tabungan

pendidikan, deposito dan asuransi?

Dari segi investasi, banyak orang tertipu tawaran investasi

yang menghasilkan return atau imbal hasil jauh diatas suku

bunga bank. Dalam melakukan investasi hanya sekedar ikut

ikutan, tidak memperhatikan prinsip investasi "high return-high

risk" sehingga tidak bisa membedakan antara nasehat

investasi dan promosi dagang. Kasus IBIST (Inter-Banking

Bisnis Terencana) , QSAR, Erni Fashion,Dressel Investment

Limited, yang berjanji memberikan return yang tinggi yaitu

antara 6% - 10% per bulan, merupakan beberapa contoh

penipuan berkedok investasi yang menelan banyak korban.

Berbagai kasus penipuan sudah kerap diangkat di media

masa, tetapi mengapa masih saja banyak jatuh korban

berikutnya? Apakah budaya instan semakin menguat? Setiap

orang memang memiliki perilaku yang unik terhadap uang.

Tingkat pendapatan, latar belakang pendidikan, budaya, suku,

lingkungan sekitaran dan filosofi hidup merupakan beberapa

faktor yang diduga ikut mewarnai perilaku seseorang terhadap

uang.
Pengelolaan keuangan bukan monopoli rumah tangga
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pada saat masih berpenghasilan rendah tetapi juga saat

berpenghasilan tinggi bahkan semakin tinggi penghasilan,

biasanya semakin banyak masalah keuangan yang membelit.

Demikian , paparan singkat mengenai latar belakang,

domain dan berbagai pertanyaan yang dapat diangkat menjadi

topik studi perilaku pengelolaan keuangan. Kehadiran studi

perilaku pengelolaan keuangan ini diharapkan tidak hanya

sekedar untuk mengisi celah penelitian di bidang keuangan

tetapi juga memberikan pencerahan pada pelaku ekonomi

agar mampu melakukan pengelolaan keuangan lebih baik

dan menghindarkan masyarakat terjebak pada praktik

lembaga keuangan ilegal yang menawarkan imbalan tinggi

yang ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Seseorang

tidak boleh terpaku pada apa yang telah dikerjakan tetapi

harus melangkah maju, karena ada banyak hal yang dapat

dikerjakan.

Sekian terima kasih.
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