
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi dunia seiring berkembangnya zaman semakin maju. Pada 

dasarnya, ekonomi merupakan sebuah bidang terkait dengan persoalan material 

dari sumber daya dalam peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Karena 

ekonomi adalah pengetahuan tindakan dan perilaku dalam memenuhi kebutuhan 

hidup dan mengembangkan dengan sumber daya yang dimiliki dengan pilihan-

pilihan yang ada seperti kegiatan distribusi, produksi dan konsumsi. Indonesia 

termasuk salah satu negara yang berkembang. Ekonomi tidak luput dari faktor 

keuangan karena setiap orang mempunyai keuangan dan setiap orang berbeda-

beda untuk mengelola atau mengatur keuangannya. Setiap individu bisa bijak 

dalam mengelola keuangan dan nantinya akan bisa memuaskan diri sendiri dan 

bisa membantu negara. Sehingga pada dasarnya ekonomi dalam negara bisa 

berkembang dan baik karena masyarakat yang pintar dalam mengelola 

keuangannya. Tetapi tidak semua individu bisa bijak dalam mengatur keuangan 

sehingga bisa menimbulkan permasalahan dalam keuangan pribadinya. 

Keuangan adalah bagaimana cara individu mengetahui, mempelajari dan 

menerapkan uangnya dalam ekonomi seperti pemasukan, pengeluaran, resiko 

yang akan terjadi. Keuangan juga dapat didefinisikan sebagai dana manajemen 

dimana mempunyai keterkaitan dengan peletakan atau pengimplementasian dana 

dalam macam-macam kategori investasi yang efisien (Sartono, 2011).  
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Mampunya individu untuk mengelola keuangan pribadinya menjadi hal yang 

paling penting karena nantinya akan berdampak pada pengaruh ekonomi dan 

sosialnya.  

Dalam keuangan, ada beberapa cara agar bijak dalam mengatur keuangan, 

salah satunya Literasi Keuangan. Literasi keuangan adalah suatu cara individu 

dalam mengambil suatu keputusan yang berasal dari pengetahuan konspetual dan 

sumber daya untuk mendapatkan informasi dan bisa mengambil suatu keputusan 

berdasarkan dari resiko yang sudah dipertimbangkan dalam keputusan tersebut. 

Menurut Forgue dan Garman (2010), literasi keuangan adalah informasi 

yang terdiri dari konsep, prinsip, fakta, dan teknologi agar setiap individu bisa 

bijak dengan uang. Individu yang mengetahui literasi keuangan bisa mengatur 

atau mengelola keuangan dengan baik dalam sehari-hari dan bijak dalam 

mengambil suatu keputusan dalam keuangan. Messy dan Atkinson (2011) 

mendefinisikan bahwa literasi keuangan merupakan perpaduan antara 

pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan perilaku yang dibutuhkan untuk 

mengambil suatu keputusan dalam keuangan yang tepat dan nantinya akan 

memiliki keadaan keuangan yang memuaskan. Literasi keuangan berinti dengan 

pentingnya penerapan kemampuan dan pengetahuan informasi dibidang keuangan 

pada mengambil keputusan.  

Menurut Laily (2013), berpendapat bahwa ilmu keuangan adalah mampu 

dan cerdasnya seseorang dalam mengatur keuangan. Ilmu keuangan termasuk 

pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan masalah keuangan seperti 

mengenal lembaga-lembaga jasa keuangan, apa jasa dan produk dalam keuangan, 

feature yang ada pada jasa dan produk keuangan, resiko dan manfaat dalam jasa 
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dan produk keuangan, dan kewajiban serta hak pengguna jasa dan produk 

keuangan. Ilmu keuangan juga termasuk keterampialan dan kemampuan individu 

dalam penghitungan investasi, hasil, bunga, dan lain-lain.  

Perilaku keuangan menjelaskan cara bagaimana individu berperilaku 

ketika dalam mengambil keputusan. Perilaku keuangan bisa diartikan menjadi 

teori yang berdasar pada pengetahuan psikologi mengenai cara memahami tentang 

penyimpanan kognitif dan emosi yang berpengaruh pada individu. Dalam 

berkembangnya ekonomi global pada saat ini, setiap orang harus bisa cerdas dan 

bijak agar dapat mengatur keuangan pribadi dengan membuat finansial yang 

bertujuan pada perilaku keuangan yang baik. Pengendalian diri menjadi hal 

penting dalam  perilaku keuangan jika bisa memahami dan menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Lubis, 2013). 

 Sikap keuangan yang dimiliki oleh individu akan membantu dalam 

memilih sikap dan perilaku tentang keuangan, baik untuk penganggaran 

keuangan, pengaturan dalam keuangann, atau cara mengambil keputusan. 

Menurut Robbins (2010), sikap merupakan evaluasi dari penyataan dari yang 

menyenangkan maupun tidak dengan suatu individu, peristiwa dan objek. Sikap 

terdiri dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif (perasaan), dan tindakan atau 

perilaku. 

Cara mengatur keuangan juga berkaitan dengan kepribadian seseorang 

karena setiap kepribadian seseorang berbeda-beda dan tidak sama.  Yinger (2012), 

mengatakan bahwa kepribadian merupakan perilaku individu yang cenderung 

berinteraksi peristiwa yang ada. Disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu 
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hubungan antara pola piker, sifast, emosi, sikap serta hal-hal yang berpengaruh 

untuk melakukan sesuatu dengan tepat sesuai dengan lingkungan sekitar. 

Mengatur keuangan juga termasuk dalam pendapatan yang didapat. 

Artinya seseorang akan bisa mengambil cara untuk mengatur keuangan yang bijak 

tergantung jumlah pendapatan. Besar kecilnya suatu pendapatan berpengaruh 

pada individu untuk menaruh posisi keuangannya untuk missal investasi, 

deposito, dan lain-lain. Nafarin (2012) berpendapat bahwa pendapatan adalah arus 

masuknya uang atau harta dari aktivitas kegiatan dalam suatu periode. 

Kepuasan keuangan termasuk dari mengatur keuangan. Artinya, jika 

seseorang mengatur keuangan secara baik makan bisa menggunakan 

menghasilkan keuangan yang benar dan bisa merasakan kepuasan dari keuangan 

tersebut. Sahi (2013) menyatakan bahwa kepuasan keuangan berarti kepuasan 

yang dirasa oleh individu terkait dalam hal-hal kondisi keuangan mereka. 

Mahasiswa adalah pelajar yang menuntut ilmu dalam perkuliahan. Tidak 

semua mahasiswa berfokus pada menuntut ilmu, tetapi ada yang sambil bekerja 

juga. Rata-rata mahasiswa berumur dari 18 tahun ke atas. Pemikiran mahasiswa 

sudah dibilang dewasa untuk berpikir dan mengambil keputusan untuk melakukan 

sesuatu. Dalam fase menjadi mahasiswa, banyaknya tuntutan dimulai dari 

pembelajaran, serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Sebagai mahasiswa juga 

harus bisa mengerti cara mengelola keuangan agar bisa menerapkan dan mengatur 

keuangan dengan baik untuk masa depannya. Tetapi menurut Parker (2008), tidak 

semua mahasiswa bisa mengerti tentang mengelola keuangan dengan baik 

sehingga bisa menimbulkan resiko pada keuangan tersebut.
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Oktober 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang literasi 

keuangan kepada kalangan pelajar. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan 

Komisioner OJK menyampaikan, bahwa menyiapkan para remaja untuk memiliki 

pemahaman keuangan yang memadai adalah hal penting untuk mengambil 

keputusan diri sendiri ataupun untuk negara. Tujuannya agar dapat mengambil 

manfaat dari produk dan layanan tersebut dan tidak terjerumus pada kondisi yang 

malah merugikan mereka. Seperti diketahui, belakangan ini banyak investasi 

bodong yang merugikan konsumen dan cara mengatur keuangan yang tidak tepat 

(kontan.co.id). 

Penulis ingin melakukan penelitian cara mahasiswa mengelola keuangan 

sehari hari dalam literasi keuangan. Karena beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa literasi keuangan akan memunculkan dampak positif dalam keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Pengaruh Perilaku Keuangan, Sikap Keuangan, 

Kepribadian, Pendapatan, dan Kepuasan Keuangan Terhadap Literasi 

Keuangan Pada Mahasiswa di Kota Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara perilaku keuangan terhadap literasi 

keuangan pada mahasiswa di kota Batam? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara sikap keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa di kota Batam? 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara kepribadian terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam?  

4. Apakah terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan keuangan terhadap literasi 

keuangan pada mahasiswa di Kota Batam? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perilaku keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa di kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Intitusi Pendidikan 

Sebagai informasi dan data tentang mahasiswa bagaimana mengelola 

keuangannya untuk mengambil keputusan dalam keuangan. 

Deby Meilinda, Perilaku Keuangan, Sikap Keuangan, Pendapatan, Kepribadian, dan Kepuasan Keuangan 
Terhadap Literasi Keuangan Pada Mahasiswa di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



7 
 

2. Akademisi 

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

tentang pengaruh literasi keuangan terhadap mahasiswa. 

 
1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai bagian isi dan pembahasan dari skripsi yang disusun dalam 5 bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Memuat konsep dari perilaku keuangan, sikap keuangan, 

kepribadian, pendapatan dan kepuasan keuangan. Pembahasan 

pada bagian ini memfokuskan pada bagian-bagian yang membahas 

konsep teori yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian serta perumusan hipotesis.   

BAB III:  METODE PENELITIAN 

 Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data.   

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian dari data yang dikumpulkan dan membahas hasil 

analisis variable yaitu mengenai perilaku keuangan, sikap 

keuangan, kepribadian, pendapatan dan kepuasan keuangan. 
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 BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Memberikan kesimpulan dari semua pembahasan sebelumnya, 

kekurangan dari penelitian, saran dan rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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