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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 MENTAL ACCOUNTING 

Mental accounting merupakan deskripsi bagaimana orang-orang melakukan coding dan 

menentukan dalam halasset moneter seperti pendapatan sekarang, aset yang ada dan pengeluaran 

di masa depan. (Thaler, 1985, 1990). Dan mengacu pada proses mengidentifikasi, 

mengkategorikan, dan mengevaluasi hasil dalam keuangan (Thaler, 1980; Tversky & Kahneman, 

1984). Sebuah fenomena perilaku finansial atau ekonomi perilaku (Behavioral finance ) yang 

pertama kali diteliti oleh Richard Thaler. Thaler dan Shefrin (1981) Mendefinisikan mental 

accounting sebagai perilaku ekonomi bilamana seseorang menggolongkan masukan dan keluaran 

berdasarkan pos-pos seperti halnya model akuntansi (account code) menurut teori siklus hidup 

perilaku, Shefrin dan Thaler (1988) mengasumsikan bahwa orang-orang mengkategorikan aset 

(kekayaan) dalam 3 rekening antara lain : 1) arus pendapatan, 2) aktiva lancar, 3) pendapatan 

masa depan. Menurut teori ini, individu mendapat fungsi yang berbeda untuk setiap kelompok 

aktiva yang memiliki efek yang merugikan irasional dan sering pada keputusan konsumsi dan 

perilaku lainnya. 

Thaler (1999) mengakatan mental accounting menunjuk pada perilaku atau cara berpikir 

seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengelompokan dan memberlakukan uang 

secara berbeda antara lain tergantung darimana uang itu berasal. Menurut teori ini, individu 

menetapkan fungsi yang berbeda untuk setiap aktiva. 
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Thaler (1999) mengatakan bahwa mental accounting merupakan Set atau rangkaian 

tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu ataupun kelompok dalam rangka mengatur, 

mengevaluasi, dan menjaga aktifitas yang berhubungan dengan financial. Tujuan mempelajari 

mental accounting adalah untuk menambah pengetahuan kita bagaimana sebuah keputusan 

dibuat berdasarkan tinjauan psikologis.Demikian juga dengan Phung (2007) dalam micrets 

(2011) menjelaskan mental accounting mungkin didorong oleh kebutuhan menyederhanakan 

keputusan karena keterbatasan pada sumber daya kognitif. 

Lebih lanjut Thaler (1999) mengatakan terdapat tiga komponen penting dalam mental 

accounting antara lain : 1) Bagaimana merekam pengeluaran dan membuat keputusan 

berdasarkan pertimbangan secara menyeluruh, 2) Melakukan pengenalan terhadap aktifitas 

financial yang spesifik, 3) Bagaimana mengevaluasi keputusan finansial yang telah dibuat. 

Hoch dan Loewenstein (1991) dalam karlsson (1998) menegaskan bahwa mental 

accounting dapat digunakan sebagai perangkat self-control. Dalam artian mencegah pemanfaatan 

dana untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau overspending karena dana sudah dipilah-

pilahkan kedalam rekening tertentu seperti tabungan, investasi. 

2.2 PENGATURAN KEUANGAN RUMAH TANGGA 

Menurut Zimmerere dan Scarborough (2008, p. 163) dalam Brihaspati (2012) 

pengelolaan keuangan adalah proses meramalkan, mengumpulkan, mengeluarkan, menginvestasi 

dan merencanakan kas yang diperlukan perusahaan atau individu agar dapat beroperasi dengan 

lancar. Sedangkan menurut sartono (2001) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan 

adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk 

investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau 

pembelanjaan secara efisien. 
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Definisi lain dikemukakan oleh Ayoeb (2008) bahwa pengelolaan keuangan merupakan 

proses merencanakan keuangan, termasuk keadaan dan sasaran keuangan, guna membentuk dan 

melaksanakan rencana keuangan yang telah dipersiapkan. 

2.3 MENTAL ACCOUNTING DALAM PENGATURAN KEUANGAN RUMAH 

TANGGA 

Pengeluaran dan penghasilan rumah tangga seolah senantiasa kejar mengejar untuk saling 

memenangkan perlombaan, dan dan dapat diduga sering kali pemenangnya adalah pengeluaran 

sehingga benar adanya jika pepatah mengatakan bahwa “ Perilaku rumah tangga terhadap uang 

lebih penting dibandingkan seberapa banyak uang yang dimiliki” (Supramono et.al, 2010). 

Pengeluaran rumah tangga selalu akan disesuaikan dengan pendapatannya sebab ketika 

pendapatan naik maka pengeluaran juga akan naik. Jika pendapatan turun maka rumah tangga 

akan mengurangi konsumsinya dan ada juga yang mengambil atau meminjam untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga (Crossley dan Krishna, 2002) dalam Rokhiyah (2011) sedangkan 

Friedman, 1957 mengatakan Seseorang akan mengambil pinjaman ketika pendapatan rendah dari 

yang diharapkan dan menyimpan ketika pendapatan lebih tinggi dari yang diharapkan. 

Elvyn (2004) mengelompokan arus pengalokasian sumber dana kedalam 3 hal pokok 

yaitu 1). Konsumsi, pengalokasian ini termasuk dalam pengeluaran biaya tetap (fix cost) yang 

tidak bisa ditunda lagi seperti : angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telepon, listrik, air, 

kemudian baru biaya makan, minum dan rekreasi. 2). Saving atau tabungan pengalokasian pada 

tabungan  bisa dimaksudkan sebagai simpanan atau tabungan tetap dan bisa juga dimaksukan 

sebagai tabungan untuk berjaga-jaga misalnya keperluan ke dokter, dan member sumbangan. 3). 
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Inverstasi, pengalokasian pada investasi ini dimaksud sebagai pengembangbiakan uang tetapi 

secara terencana dan disiplin. 

Micrets (2011) Perilaku individu dalam mengelolah keuangan tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor rasional saja, tetapi juga terdapat faktor irasional seperti sikap emosional individu 

yang mengarah pada tindakan tanpa logika. Hal ini disebabkan karena individu seringkali 

berpikir secara parsial atau dalam keuangan berbasis perilaku dikenal dengan mental accounting. 

Tetapi Thaler (1999) menyatakan tidak perlu kwatir apakah sesorang yang mengalami mental 

accounting itu rasional atau tidak. Hoch dan Loewenstein (1991) dalam karlsson (1998) 

menegaskan bahwa mental accounting dapat digunakan sebagai perangkat self-control. Dalam 

artian mencegah pemanfaatan dana untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau 

overspending karena dana sudah dipilah-pilahkan kedalam rekening tertentu seperti tabungan, 

investasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




