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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Behavioral finance mulai berkembang di dunia akademis serta bisnis 

dimulai pada tahun 1990. Behavioral finance mulai berkembang dikarenakan 

adanya perilaku seseorang yang berkaitan dengan ide, sikap, tindakan, ataupun 

psikologi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan serta 

tindakan dalam masalah keuangannya. Zakaria et al. (2011) mendefinisikan 

bahwa behavioral finance adalah bagaimana cara individu dalam mengelola 

keuangannya meliputi perencanaan dalam anggaran tabungan, asuransi maupun 

investasi. Ilmu mengenai keuangan behavioral finance ini merupakan ilmu yang 

perannya sangat kuat dan berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita, sehingga 

ilmu behavioral finance ini sangat diperlukan setiap orang secara maksimal. Ilmu 

dari behavioral finance ini akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

keuangan yang tepat terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah 

finansial yang mereka hadapi.  

Implementasi yang dilakukan berdasarkan pengetahuan keuangan yang 

dimiliki terhadap keuangan pribadi yang baik dan benar perlu dimiliki serta 

dikuasai oleh setiap individu. Warsono (2010) menyatakan pengetahuan serta 

implementasi individu akan pengelolaan keuangannya ini, lebih dikenali sebagai 

kemelekan dari finasial, sehingga disebut sebagai financial literacy. Organisation 

for Economic Co-operation and Development (2016) mendefinisikan bahwa 

kemelekan keuangan sebagai bentuk pengetahuan, pemahaman atas konsep 

termasuk risiko keuangan. Kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif 
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menjadi semakin penting bagi setiap individu yang bertanggung jawab dalam 

mengelola masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari.  

Financial literacy tidak ada batasan pada pengertian pegetahuan, 

keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk serta layanan jasa keuangan 

yang ada, namun sikap dan perilaku dari seorang individu memberikan pengaruh 

dalam meningkatkan financial literacy demi terwujudnya kesejahteraan pada 

masyarakat (OJK, 2017). Buku pedoman dari Strategi Nasional Litersi Keuangan 

Indonesia (2017) menyatakan bahwa financial literacy merupakan suatu proses 

aktivitas upaya meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan dari 

masyarakat sehingga mampu menjalankan pengelolaan terhadap keuangannya 

agar mejadi lebih baik.  

Peningkatan kemelekan terhadap keuangan telah menjadi isu global. 

Pemerintah di seluruh dunia tertarik untuk menemukan pendekatan yang efektif 

untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan populasi mereka melalui penciptaan 

atau perbaikan strategi nasional untuk pendidikan keuangan dengan tujuan 

menawarkan kesempatan belajar pada berbagai tingkat pendidikan (Atkinson dan 

Messy, 2012). Pemberdayaan setiap konsumen melalui financial literacy diyakini 

akan mendukung upaya dalam pencapaian stabilitas sistem keuangan serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap negara, termasuk pembangunan 

yang lebih inklusif di Indonesia. Presiden Republik Indonesia meluncurkan 

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada tanggal 19 

November 2013, upaya meningkatkannya market confidence, kesejahteraan 

konsumen serta industri jasa dari keuangan atau lebih dikenal dengan level 

playing field (OJK, 2017). 
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Dinamika telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu pesatnya 

kemajuan pada bidang teknologi informasi, pertumbuhan kelas menengah, 

pergeseran preferensi masyarakat, serta semakin rumitnya produk dan layanan 

jasa keuangan. Pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia kurang disertai 

dengan pemerataan pendapatan. Hasil dari survei nasional literasi dan inklusi 

keuangan pada tahun 2016 menerangkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami 

peningkatan 7,9% pada indeks financial literacy yang awalnya pada tahun 2013 

sebesar 21,8%, pada tahun 2016 menjadi 29,7%. Hasil berdasarkan provinsi, 

Kepulauan Riau memiliki tingkat financial literacy sebesar 37,1% pada tahun 

2016 yang dimana Kota Batam juga termasuk dalam jumlah tersebut (OJK, 2017).  

Kota Batam merupakan kota yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau, 

Indonesia. Kota Batam memiliki pulau-pulau lainnya seperti Pulau Galang dan 

Pulau Rempang, serta pulau kecil lainnya yang ada pada kawasan Selat Malaka 

dan Selat Singapura. Selat tersebut terkoneksi oleh jembatan yang disebut sebagai 

Jembatan Barelang. Kota Batam termasuk kota yang memiliki lokasi strategis 

dengan penduduknya berjumlah 1.055.040 jiwa berdasarkan pada data agregat 

kependudukan semester II tahun 2016 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Batam, 2016) 

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya telah memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai bagaimana caranya agar dapat mengoptimalkan uang untuk 

kegiatan yang produktif. Masyarakat membutuhkan pengetahuan mengenai 

industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, pergadaian dan lainnya. Industri jasa keuangan tersebut 

perlu dipahami oleh setiap masyarakat upaya meningkatkan tingkat literasi 
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keuangan dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia. Tingkat pengetahuan masyarakat 

dari survei 2016 mengenai kelembagaan industri jasa keuangan pada bank sebesar 

99,8%, asuransi sebesar 60,3%, dana pensiun sebesar 22,4%, lembaga 

pembiayaan sebesar 49,8%, pergadaian sebesar 58,2%, dan pasar modal sebesar 

15,7% (OJK, 2017).  

Masyarakat perlu mengetahui manfaat, risiko, fitur, cara memperoleh, 

biaya-biaya, denda, hak dan kewajiban dari produk dan layasana jasa keuangan 

setelah mengenal mengenai lembaga jasa keuangan maupun produk dan layanan 

jasa keuangan. Pemahaman tersebut dibutuhkan sehingga masyarakat bisa 

memilih serta memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan. Masyarakat harus mengambil sikap yang 

cukup teliti sebelum membeli produk dan layanan jasa keuangan, contohnya bila 

seseorang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hari tua, 

maka pilihan yang tepat adalah memilih program dana pensiun, demikian pula 

apabila seseorang menginginkan imbal hasil yang cukup tinggi, maka pilihan 

yang tepat adalah investasi dalam bentuk saham. 

Hasil survei tahun 2016 menunjukkan bahwa pemahaman manfaat akan 

produk dan layanan jasa keuangan sebesar 86%, dan pemahaman risiko akan 

produk dan layanan jasa keuangan sebesar 36% (OJK, 2017). Pemahaman yang 

rendah terhadap risiko dari produk dan layanan jasa keuangan berpotensi 

menimbulkan permasalahan dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan 

yang ada serta keberlanjutan pemanfaatannya. Pemahaman risiko yang rendah 

akan berpengaruh pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehilangan 
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sebagian uang ketika menabung atapun berinvestasi. Hasil surveri menunjukan 

bahwa 48% masyarakat tidak siap menghadapi risiko kehilangan sebagian uang 

ketika menabung atapun berinvestasi (OJK, 2017).  

Masyarakat yang mengetahui fitur suatu produk dan layanan jasa 

keuangan sebesar 82,7% dan pengetahuan masyarakat terhadap cara memperoleh 

produk dan layanan jasa keuangan hanya sebesar 40,6% (OJK, 2017). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik pada fitur suatu produk dan 

layanan jasa keuangan tetapi masyarakat belum sepenuhnya mengetahui 

bagaimana mendapatkan atau membeli suatu produk dan layanan jasa keuangan. 

Biaya dan denda dari suatu produk dan layanan jasa keuangan juga perlu 

diketahui oleh masyarakat. Masyarakat perlu memahami sepenuhnya produk dan 

layanan jasa keuangan termasuk biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk 

dan layanan jasa keuangan yang digunakan seperti biaya administrasi, pajak, 

maupun biaya lainnya yang akan mengurangi nilai dari simpanan, investasi 

maupun pinjaman. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 

2016 menunjukkan bahwa hanya sebesar 37,6% masyarakat yang memahami 

mengenai biaya dan hanya 66,0% saja yang memahami mengenai denda yang 

terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan (OJK, 2017).  

Pengetahuan mengenai hak sebagai konsumen diperlukan oleh masyarakat 

yang dapat dimanfaatkan apabila suatu lembaga jasa keuangan lalai atau tidak 

memenuhi kewajiban kepada konsumen. Pengetahuan mengenai kewajiban juga 

diperlukan oleh masyarakat agar mereka menyadari adanya sesuatu yang harus 

dilakukan. Pengetahuan masyarakat yang minim mengenai hak dan kewajiban 

sebagai konsumen keuangan merupakan suatu tantangan ke depan yang harus 
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segera dibenahi, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban sebagai konsumen keuangan. 

Pengetahuan literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia 

termasuk sangat minim dibandingkan dengan negara lainnya seperti Amerika 

Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan Singapura yang memiliki tingkat financial 

literacy yang tergolong lebih baik. Negara yang memiliki tingkat literasi yang 

baik dapat dilihat karena adanya pengetahuan tentang financial literacy yang 

diberikan kepada masyarakatnya terutama kepada mahasiswa agar mendapatkan 

peningkatan pada tingkat financial literacy.  

Pengelolaan pada keuangan, didorong dari financial literacy yang 

memadai, sehingga kesejahteraan yang diinginkan dapat tercapai, mendapatkan 

pengetahuan mengenai keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan keinginan sesuai dengan kemampuan. Pengelolaan keuangan akan 

berpengrauh pada setiap tingkatan dalam penghasilan, seberapa besar tingkat 

penghasilan yang didapatkan, apabila tidak adanya pengaturan yang benar, 

kestabilan dan keamanan finansial sulit untuk dicapai. Individu yang memiliki 

financial literacy yang memadai dapat dengan mudah meghadapi masalah 

keuangan. Masing-masing dari individu yang memiliki yang memiliki financial 

literacy yang cukup mungkin menpunyai tabungan, asuransi maupun diversifikasi 

dalam investasi (Bhushan dan Medury, 2013). 

Pola konsumsi saat ini semakin tidak masuk akal dalam hal memenuhi 

kebutuhan para konsumen, termasuk mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian 

dari masyarakat yang berkaitan dalam pengunaan keuangan untuk digunakan 

dalam tingkat konsumsi sehari-hari. Hasil survei menunjukan hanya 28% 
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mahasiswa yang mengenali mengenai produk dan layanan jasa keuangan (OJK, 

2015). Mahasiswa memiliki gaya hidup yang konsumtif serta serba instan. 

Tingkat konsumtif yang tinggi membuat mahasiswa jadi akan membeli apa saja 

yang dimana sebenarnya mereka tidak membutuhkannya. Kondisi saat ini, dimana 

dapat dilihat bahwa teknologi yang semakin maju membuat mahasiswa dengan 

mudah dan cepat dapat membeli apa saja yang mereka mau melalui sosial media 

ataupun online shop.  

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat dengan jumlah 

yang cukup besar dan juga akan berpengaruh pula terhadap perekonomian.  Masa 

yang akan datang, mahasiswa akan mulai masuk dalam dunia kerja dan mulai 

belajar untuk mandiri dalam hal pengelolaan keuangan yang mereka dapatkan. 

Pengetahuan dalam hal keuangan yang kurang dari saat dini, memungkinkan 

kesalahan yang terjadi dalam hal mengelola keuangan yang dimiliki akan semakin 

besar dibandingkan dengan mahasiswa yang telah memiliki pengentahuan 

financial literacy yang cukup.  

Perkuliahan merupakan saat-saat perdana untuk sebagian besar mahasiswa 

dalam mengendalikan keuangan yang dimiliki secara mandiri tanpa adanya 

pengawasan yang penuh dari orang tua mereka (Sabri et al. 2008). Mahasiswa 

menjalankan masa yang cukup berat untuk dilalui selama pembelajaran di 

kampus, dikarenakan mahasiswa belajar untuk lebih mandiri dalam hal finansial. 

Mahasiswa harus menjadi mandiri dalam hal pengelolaan keuangan, mahasiswa 

juga harus berani mengambil tanggung jawab atas keputusan apapun yang telah 

mereka tentukan. Mahasiswa berada dalam masa peralihan dari masa 

ketergantungan ke masa yang mandiri secara finansial. Mahasiswa juga 
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diharapkan bisa merencanakan keuangan mereka dari sekarang, masa perkuliahan 

yang dimana perencanaan tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan mereka di 

masa sekarang maupun masa yang akan datang.  

Mahasiswa akan menghadapi masalah keuangan yang cukup rumit 

dikarenakan tidak semua mahasiswa telah memiliki pekerjaan mengakibatkan 

mahasiswa menjadi tidak memiliki pendapatan pribadi, dimana cadangan dana 

pun terbatas untuk dapat digunakan. Cadangan dana biasanya berasal dari orang 

tua maupun wali yang bersangkutan untuk membiayai pengeluaran mahasiswa 

tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi bisa jadi karena orang tua atau wali dari 

mahasiswa yang telat mengirimkan uang, atau uang bulanan telah habis terpakai 

sebelum waktu yang ditargetkan. Masalah tersebut bisa saja terjadi disebabkan 

oleh kebutuhan yang tiba-tiba, yang tidak terduga, ataupun pengelolaan dalam 

keuangan yang kurang benar karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

dalam masalah keuangan pribadi, tidak membuat anggaran untuk pengeluaran 

sehari-hari, ataupun pola konsumsi serta gaya hidup yang boros sehingga 

berlebihan dari yang ditentukan. 

Penulis ingin melihat perilaku dari pengetahuan mahasiswa, khususnya 

mahasiswa yang ada di Kota Batam dalam menghadapi dan menyelesaikan 

masalah keuangan sehari-hari, mengenai pola umum ketika mahasiswa tersebut 

berhadapan dengan masalah finansial. Kota Batam memiliki beberapa Universitas 

diantaranya ada Politeknik Negeri Batam, Universitas Internasional Batam (UIB), 

Universitas Putera Batam (UPB), STMIK Putera Batam, STIKes Mitra Bunda 

Persada, Universitas Batam (UNIBA), STT Ibnu Sina Batam, dan Universitas 

Riau Kepulauan (UNRIKA). Mahasiswa Universitas Internasional Batam yang 
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akan penulis pilih sebagai objek untuk melakukan penelitian dikarenakan 

sebagian besar mahasiswa Universitas Internasional Batam telah memiliki 

penghasilan sendiri dengan bekerja sambil kuliah. 

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana cara mahasiswa 

Universitas Internasional Batam mengatasi masalah finansial yang lebih baik dan 

benar. Kemampuan mengelola keuangan seseorang terutama untuk mahasiswa 

masih rendah dibandingkan dengan orang dewasa, disamping itu pada mahasiswa 

juga terjadi perbedaan dalam hal financial literacy yang disebabkan oleh latar 

belakang keluarga dan ekonomi orang tua yang berpengaruh pada sikap dan 

perilaku mahasiswa (Lusardi et al. 2010). Pemahaman hubungan antara persoalan 

keuangan, kebutuhan ataupun masalah keuangan yang lebih rinci dapat ditangani 

dimana yang bersangkutan dengan suatu kegiatan atau aktivitas dari mahasiswa 

tersebut. Respon atau reaksi perilaku mahasiswa Universitas Internasional Batam 

mengenai pengetahuan tentang keuangan inilah yang akan diteliti oleh penulis. 

Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berdasarkan 

pembahasan yang ada. Penulis akan melakukan penelitian mengenai behavioral 

finance mencakup financial literacy dari mahasiswa Universitas Internasional 

Batam dengan judul penelitian.  

"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy pada 

Mahasiswa Universitas Internasional Batam." 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya akan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah financial attitude berpengaruh terhadap financial literacy 

mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

2. Apakah financial behavior berpengaruh terhadap financial literacy 

mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

3. Apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial literacy 

mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

4. Apakah money management berpengaruh terhadap financial literacy 

mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Agar dapat mengetahui pengaruh financial attitude terhadap financial 

literacy mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

2. Agar dapat mengetahui pengaruh financial behavior terhadap financial 

literacy mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

3. Agar dapat mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial 

literacy mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

4. Agar dapat mengetahui pengaruh money management terhadap financial 

literacy mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

 

 

Ella Gustiana. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy pada Mahasiswa Universitas 
Internasional Batam. 2019 
UIB Repository©2019



11 
 

Universitas Internasional Batam 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat  

Penelitian bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana 

mengambil suatu keputusan serta keterampilan untuk mengelola keuangan 

dengan cerdas pada masa sekarang serta pada masa yang akan datang.  

2. Individual 

Penelitian bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam hal mengelola 

keuangan seingga dapat menghadapai permasalahan keuangan, serta 

menambah pengetahuan tentang behavioral finance yang mencakup 

financial literacy agar dapat membuat dan mengambil keputusan yang 

benar dan tepat dalam masalah keuangan. 

3.  Perusahaan 

Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang behavioral finance 

mencakup financial literacy untuk menentukan dan mengambil keputusan 

dan tindakan agar bisa mencapai penerapan dalam menata perusahaan 

menjadi lebih baik upaya meningkatkan nilai dari perusahaan secara 

maksimal. 

4.   Akademis 

Penelitian dapat berguna bagi para akademisi selanjutnya sebagai referensi 

dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai behavioral 

finance mencakup financial literacy, serta dapat menghadapi dan 

mengatasi permasalahan finansial sehari-hari. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sehingga dapat  

mempermudah pembahasan pada setiap bab dalam penelitian ini. Sistematika 

penulisan dari pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis 

untuk melakukan penelitian, permasalahan dari penelitian, tujuan dan 

manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai definisi, teori-teori dan 

penjelasan dari penelitian yang ada sebelumnya, serta meyajikan 

konsep-konsep teoretis yang digunakan sebagai landasan untuk 

menjawab masalah penelitian. Pembahasan akan terfokus pada literatur-

literatur yang membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional veriabel seperti variabel dependen dan variabel independen, 

penentuan sampel dan data yang digunakan, variabel-variabel penelitian 

dan metode analisis, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji 

asumsi klasik serta uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dari analisis data yang meliputi hasil dan 

pembahasan statistik deskriptif, uji kualitas data, serta pengujian 
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hipotesis serta pembahasan hasil pengujian atas hipotesis dan 

membandingkan hasil pengujian dengan hasil pengujian penelitian 

sebelumnya. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan yang memuat pendapat penulis dari 

keseluruhan pembahasan berdasarkan hasil yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam mengemukakan, kelemahan-

kelemahan yang disadari oleh penulis selama penelitian, serta 

rekomendasi dari penulis yang memuat masukan mengenai 

permasalahan yang telah diteliti dan untuk penelitian selanjutnya. 
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