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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, sangat menentukan kesejahteraan 

bangsa. Dengan keluarga memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian anggota 

keluarga maka akan terwujud kesejahteraan ditingkat yang lebih tinggi. Perlu untuk disepakati 

bahwa yang disebut keluarga tidak hanya keluarga inti, tetapi juga keluarga besar juga disebut 

sebagai keluarga. Semakin besar jumlah anggota dalam sebuah keluarga maka akan makin 

kompleks pula masalah yang dihadapi. Masalah-masalah tersebut idealnya dapat diselesaikan 

juga setiap anggota keluarga dapat berkontribusi untuk peningkatan ekonomi keluarga. 

Sayangnya, dalam budaya patriakhal yang melekat kuat, laki-lakilah yang menjadi ujung tombak 

perekonomian keluarga, karena laki-lakilah yang bekerja keras di ranah publik untuk 

mencukupkan kebutuhan keluarga.    

Berdasarkan pembagian kerja dalam rumah tangga pada suatu masyarakat, jelas bahwa 

kedudukan dan peran Laki-laki adalah penanggung jawab urusan rumah tangga. Hal ini terjadi 

karena tuntutan ekonomi dalam rumah tangga semakin meningkat. Namun keterbatasan Laki-

laki dalam pendidikan dan keterampilan menyebabkan orang tua mau bekerja pada semua jenis 

pekerjaan, dan yang paling dominan bekerja pada sektor informal, yakni bekerja pada rumah 

tangganya sendiri atau sebagai pekerja atau bekerja paruh waktu. Dikotomi sektor formal dan 

informal dalam perekonomian yang mengorbankan laki-laki sebagai penghasil nafkah tanpa 

memperhitungkan sumber daya manusia, skill dan kemampuan telah menjadi perdebatan sejak 

dulu. 
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 Kota Kupang sebagai ibukota provinsi NTT menunjukan perkembangan yang sangat 

pesat dalam pembangunan perekonomian, dan seiring dengan itu pertumbuhan sektor informal  

pun cukup banyak terutama tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tenau Kupang, dimana 

fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan curahan waktu yang 

cukup panjang, tetapi hasil pendapatan yang dibawa pulang kerumahnya tidak terlalu 

menggembirakan. Informasi awal ini diperoleh dari wawancara dengan mereka yang mengeluh 

bahwa anak-anaknya sulit  melanjutkan sekolah, kekurangan biaya kesehatan, dan lainnya. 

Permasalahan yang terjadi adalah tentang standar upah para tenaga kerja bongkar muat 

yang diperoleh masih tergolong sangat rendah sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan oleh kalangan buruh dan keluarganya dengan uang yang mereka peroleh dari 

hasil kerjanya. Hal ini bila dibandingkan dengan kondisi sekarang, tentu belum mampu 

merepresentasikan kebutuhan hidup layak bagi para buruh dan keluarganya. Untuk itu, 

diperlukan pengaturan keuangan yang baik dalam rumah tangga para tenaga kerja bongkar muat 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka dan juga dapat bertahan hidup ditengah 

sulitnya kondisi perekonomian. 

Fenomena kehidupan yang digambarkan diatas juga terlihat jelas dalam kehidupan 

masyarakat di Kupang khusunya para tenaga kerja bongkar muat dipelabuhan Tenau Kupang. 

Penghasilan yang didapat para tenaga kerja bongkar muat pelabuhan sangatlah sedikit tidak 

sebanding dengan apa yang diharapkan hal ini menunjukan bahwa kehidupan keluarga para 

tenaga kerja bongkar muat tidak mencerminkan hidup layak sehingga memungkinkan mereka 

untuk mencari pekerjaan sampingan atau berhutang guna menambah sumber pendanaan meraka. 
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Thaler dan Shefrin (1981) mengemukakan bahwa alasan seseorang mengambil keputusan 

didalam hal keuangan bisa dijelaskan dengan istilah “Mental Accounting” sebuah fenomena 

perilaku finansial dan atau ekonomi perilaku (Behavioral Finance) yang pertama kali diteliti oleh 

Thaler. Mental Accounting adalah perilaku ekonomi bilamana seseorang menggolongkan 

masukan dan keluaran berdasarkan pos-pos seperti halnya model akuntansi (account code). 

Penelitian mengenai pengaturan keuangan melalui mental accounting ini juga pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Micrets (2011) yang menunjukan bahwa terjadi 

mental accounting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dimana dalam mengelolah 

keuangan rumah tangga, bapa/ibu guru cenderung berpikir secara parsial sehingga penggunaan 

uang tidak logis (fungibility) dan menyebabkan alokasi pendapatan menjadi bias, karena 

pendapatan rutin hanya dipergunakan untuk keperluan rutin saja seperti makan, sekolah, 

membayar angsuran, biaya listrik, biaya telepon dan lainnya, sedangkan pendapatan insidential 

lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti membeli pakaian, alat elektronik 

dan biaya rekreasi atau hiburan. Walaupun tidak logis dalam memberlakukan uang, dalam 

penelitian ini mental accounting justru menimbulkan dampak positif dalam pengelolaan 

keuangan rumah tangga PNS guru SMU kecematan Sirimau, Ambon yaitu self-control karena 

dapat digunakan untuk mencegah pemanfaatan dana untuk kepentingan konsumtif, mengatasi 

kesulitan menabung dan dapat membantu pengelolaan keuangan. Selanjutnya oleh Marissa 

(2012) tentang kecenderungan mental accounting pada pegawai Non Akademik UKSW 

khususnya wanita serta bagaimana mental accounting digunakan sebagai perangkat self-control. 

Dari berbagai penelitian dan eksperimen sebelumnya seperti Ran Kivetz (1999), Lim, 

Sonya, SeongYeon, (2004) lebih banyak meneliti mental accounting pada perilaku konsumen 

dan investor bukan mental accounting dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Seperti yang 
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dikatakan Thaler (1999) Mental accounting adalah himpunan operasi kognitif yang digunakan 

oleh individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan. 

penelitian sebelumnya kebanyakan lebih melihat kepada pegawai atau karyawan dengan 

pendapatan yang tetap dan jumlah yang besar. namun disini peneliti lebih melihat kepada 

perilaku tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dengan pendapatan  yang tidak menentu yang 

dinilai sangat kurang, menimbulkan pertanyaan dengan biaya hidup yang semakin mahal 

dikaitkan dengan pendapatan tidak menentu yang didapat oleh para tenaga kerja bongkar muat 

pelabuhan, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah terdapat mental accounting dalam 

pengaturan keuangan rumah tangga para tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. 

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Dalam merumuskan masalah ini, penulis akan mengemukakan permasalahan yang 

berkaitan dengan latar belakang di atas, yaitu apakah terdapat mental accounting dalam 

pengaturan keuangan rumah tanggayang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan 

Tenau Kupang? 

1.3   TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ilmiah ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat mental accounting dalam pengaturan keuangan rumah 

tangga pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tenau Kupang. Penelitian ini diharapkan 

dapat menambah dan memperluas pengetahuan Mengenai mental accounting dalam pengaturan 

keuangan rumah tangga. 

 

 




