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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ekonomi global meningkat dan berkembang dengan sangat cepat dalam 

beberapa tahun terakhir. Menurut (Bank Sentral Republik Indonesia, 2017), 

dinamika perekonomian Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi yang berlanjut secara gradual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 yang tercatat 5.07% 

lebih baik dari pencapaian pada tahun 2016 sebesar 5.03%. Pemulihan ekonomi di 

Indonesia mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan pada perekonomian 

masyarakat. 

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi kesejehteraan perekonomian 

masyarakat adalah cara masyarakat Indonesia menerapkan pengelolaan keuangan 

secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan masyarakat bervariasi diseluruh 

dunia dan tentunya masyarakat harus cerdas dalam mengelola aset keuangan 

pribadinya. Salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi keputusan individu 

seseorang dalam mengelola asset keuangan pribadinya adalah financial literacy. 

Financial literacy didefinisikan sebagai pemahaman dan pengetahuan konsep 

ekonomi dan keuangan dasar, serta kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan (Thapa & 

Nepal, 2015). 

Literasi keuangan adalah konsep dasar dalam memahami uang dan 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan menggabungkan 

pemahaman tentang situasi sehari-hari yang perlu dipahami seperti asuransi, 
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kredit, tabungan dan pinjaman (Sarigul, 2014). Financial literacy dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami bahasa uang. Setiap individu 

harus memilik financial literacy untuk menjadi kaya atau menstabilkan situasi 

keuangan mereka. Financial literacy berarti bahwa individu akan mendapat 

manfaat dari kemampuan dan sikap seperti pemahaman konsep manajemen uang, 

pengetahuan lembaga keuangan dan juga sikap yang memungkinkan manajemen 

secara bertanggung jawab lebih keefektifan dalam urusan keuangan mereka 

(Mohammed & Salleh, 2017). 

Mengingat Indonesia merupakan negara berkembang maka financial 

literacy memiliki relevansi khusus dengan ekonomi yang sedang berkembang. 

Penelitian yang dilakukan oleh badan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) 

terhadap indeks literasi keuangan Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2013 

mencapai 21,84% dan pada tahun 2016 tingkat literasi keuangan Indonesia 

mencapai 29,66%. Situasi ekonomi-ekonomi ini berusaha untuk memperbaiki 

situasi keuangan warganya dengan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi. Financial literacy akan membantu meningkatkan kesejahteraan 

keuangan dari orang-orang selanjutnya melalui pengambilan keputusan keuangan 

yang sehat (Agarwalla, Barua, Jacob, & Varma, 2013). 

Literasi keuangan merupakan implikasi penting bagi perilaku keuangan. 

Financial literacy setiap individu bervariasi saat individu itu sendiri memiliki 

tingkat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sample populasi mahasiswa, 

dimana mahasiswa merupakan komponen yang dapat mempengaruhi financial 

literacy pada suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh OJK (Kontan, 2014), 

Tri Ratnasari, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy Pada Mahasiswa Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



3 
 

                                                                              Universitas Internasional Batam 

akses masyarakat terhadap industri keuangan di Indonesia masih minim. Tingkat 

literasi di Indonesia hanya sebesar 20%, hasil tersebut menjelaskan bahwa di 

Indonesia persentase jauh berbeda dengan Filipina yang mencapai 27%, Malaysia 

66%, Thailand 73%, dan Singapura 98%. Beberapa negara maju masih 

memberikan edukasi tentang financial literacy pada mahasiswa di negara tersebut, 

contoh nya seperti Kanada (Government of Canada, 2018).  

Peneliti akan memulai penelitian dengan faktor-faktor penentu literasi 

keuangan di kalangan mahasiswa di Kota Batam. Berdasarkan penelitian 

terdahulu, peneliti memutuskan untuk memilih lima faktor penentu financial 

literacy yaitu financial behavior (perilaku finansial), financial influence (pengaruh 

finansial), financial attitude (sikap finansial), money management (manajemen 

uang), dan investment (investasi). Peneliti memilih mahasiswa Kota Batam 

sebagai target responden karena kontribusi masa depan yang signifikan bagi 

negara.  

Kota Batam adalah kota dengan perkembangan perekonomian yang 

cepat, dan dekat dengan perbatasan Negara Singapura dan Negara Malaysia. Kota 

Batam merupakan kota dimana dengan UMK (Upah Minimum Kota) tertinggi di 

Kepulauan Riau (Tribun Batam, 2018). Pembatasan negara membuat 

pertumbuhan ekonomi di Kota Batam berkembang cepat dibandingkan kota-kota 

besar yang berada di Negara Indonesia. Berada berdekatan dengan negara 

tetangga yang memiliki perekonomian yang kuat, membuat masyarakat Kota 

Batam mulai dipengaruhi dengan gaya hidup negara tersebut. 
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Perbedaan mata uang yang terbilang tinggi, membuat masyarakat Kota 

Batam harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk mengunjungi negara 

tersebut.  Pebedaan mata uang dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

gaya hidup masyarakat Kota Batam. Pengaruh yang dapat dirasakan yaitu dapat 

mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk cara 

manajemen keuangan sendiri.  Masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan 

uang untuk jalan-jalan di negara tetangga hanya untuk sekedar menghabiskan 

waktu. 

Kesadaran akan pengetahuan keuangan pada masyarakat terutama 

mahasiswa masih minim sekali. Mahasiswa adalah orang-orang yang sudah 

hampir atau bahkan telah menginjak dunia kerja, yang harus lebih mandiri lagi 

terutama dalam hal mengelola keuangannya. Financial literacy di kalangan anak 

muda semakin penting. Kaum muda terutama dihadapkan pada perubahan yang 

dilakukan di sektor keuangan karena mereka semakin dihadapkan dengan peluang 

untuk berbagai jenis penawaran tentang keuangan contohnya: debit dan kredit, 

opsi pembayaran bebas bunga, utang pelajar dan mobil (Lusardi et al., 2010). 

Motivasi lain financial literacy mahasiswa/i adalah sikap terhadap uang. Faktor 

ini akan membedakan setiap siswa yang sesuai dengan tingkat yang mereka 

anggap uang menjadi penting. Individu akan ingin melek secara finansial 

tergantung pada seberapa banyak mereka menilai uang (Albeerdy & Gharleghi, 

2015). 

Pentingnya memiliki keterampilan financial literacy merupakan dasar 

penting bagi individu untuk menghindari dan menyelesaikan masalah keuangan, 
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yang sangat penting untuk kehidupan yang sejahtera, hidup sehat dan bahagia. 

Yang paling penting, kekurangan financial literacy dapat menyebabkan individu 

sebagai kontributor tenaga kerja masa depan menjadi terlibat dalam tingkat 

masalah keuangan yang lebih tinggi selama kehidupan sekolah, yang memiliki 

signifikan berpengaruh pada keluarga mereka saat ini dan masa depan, dan 

kehidupan nya (Sarigul, 2014). 

Di sisi lain, pengetahuan keuangan akan lebih pada tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi (Thapa & Nepal, 2015). Tiga variabel perilaku, pengaruh, dan 

sikap keuangan memiliki pengaruh terhadap financial literacy. Variabel tersebut 

dinyatakan berpengaruh berarti bahwa pengetahuan keuangan siswa dapat 

ditingkatkan oleh sikap mereka terhadap keuangan. Mahasiswa yang sadar dalam 

hal keuangan cenderung lebih berpengetahuan secara finansial. Selain itu, 

pengetahuan keuangan siswa juga bervariasi dengan bagaimana mereka terlibat 

dalam kegiatan keuangan dan apa pengaruhnya.  

Pengaruh yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam hal keuangan 

yaitu orang tua, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar. Orang 

tua merupakan pengaruh pertama bagi mahasiswa karena orang tua adalah orang 

pertama yang mengajari anaknya cara mengatur keuangan pribadi. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang financial 

literacy mahasiswa Kota Batam dengan mengambil judul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Financial Literacy pada Mahasiswa Kota Batam”. 
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1.2 Pemasalahan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pengaruh signifikan financial behavior terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam ? 

2. Apakah pengaruh signifikan financial influence terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam ? 

3. Apakah pengaruh signifikan financial attitude terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam ? 

4. Apakah pengaruh signifikan money management terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam ? 

5. Apakah pengaruh signifikan investment terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari melakukan penelitian terhadap financial literacy pada 

mahasiswa ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh signifikan financial behavior terhadap 

financial literacy mahasiswa Kota Batam. 

2. Mengetahui pengaruh signifikan financial influence terhadap 

financial literacy mahasiswa Kota Batam. 

3. Mengetahui pengaruh signifikan financial attitude terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam. 

Tri Ratnasari, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy Pada Mahasiswa Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



7 
 

                                                                              Universitas Internasional Batam 

4. Mengetahui pengaruh signifikan money management terhadap 

financial literacy mahasiswa Kota Batam. 

5. Mengetahui pengaruh signifikan investment terhadap financial 

literacy mahasiswa Kota Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulis melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa Kota Batam adalah 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan 

mahasiswa dalam mengelola keuangan sendiri, serta mengetahui  

pentingnya  financial literacy bagi mahasiswa Kota Batam. 

1.4.2  Bagi Masyarakat 

Dapat meningkatkan  kesadaran bagi para masyarakat untuk lebih 

menghemat dalam penggunaan uang dan juga mengajar anak-anak 

tentang pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan pada dasarnya 

dapat membantu perkembangan dan menambah pengetahuan bagi setiap 

individu dalam memanjemen keuangan masing-masing individu. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

lembar pernyataan anti-plagiat dan hak publikasi, kata pengantar, 

abstrak dalam bahasa inggris, abstrak dalam bahasa Indonesia, 
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ucapan terima kasih, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu: 

1. BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang kajian 

pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber 

lain yang mendukung penelitian ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang objek 

penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

4. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang hasil 

penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang simpulan 

hasil dan saran serta hasil penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi: Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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