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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semua manusia di dunia ini pasti memiliki permasalahan mengenai 

pengelolaan aset keuangan pribadinya. Kecerdasan dasar harus dimiliki sertiap 

individu untuk mengelola sumber daya keuangan pribadinya secara efektif demi 

kesejahteraan hidupnya. Perkembangan teknologi memberikan berbagai 

kemudahan dalam pembelajaran keuangan seperti informasi menjadi lebih mudah 

didapatkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengelola aset 

keuangan pribadinya dibahas dalam financial literacy. Definisi financial litetracy 

menurut OJK adalah pengetahuan dan keterampilan sifat setiap individu dalam 

mengambil keputusan mengenai keuangan dan pengelolaan keuangannya. 

Sehingga, financial literacy berhubungan dengan pengetahuan dan skill dari 

seseorang untuk mengatur keputusan mengenai masalah keuangan di kehidupan 

sehari-harinya. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai literasi keuangan 

yang lebih baik tidak hanya efektif dalam melakukan perhitungan sederhana 

mengenai budget keuangan pribadi atau mempertimbangan pengeluaran 

menggunakan kartu debit atau kredit, melainkan juga mempertimbangkan 

finansial jangka panjang seperti asuransi, saham, obligasi, dana pensiun ataupun 

investasi lainnya. 

Penting bagi kita untuk memahami implikasi dari finansial keuangan bagi 

perilaku keuangan. Orang yang memiliki kecerdasan finansial yang lebih rendah 
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cenderung memiliki masalah dengan hutang (Lusardi & Turfano, 2009) dan kecil 

kemungkinan untuk menyimpan dan mengelola keuangan secara efektif serta 

untuk merencanakan dana pensiun (Lusardi & Mitchell, 2011). 

Menurut Kartono Ulfah (2010), Mahasiswa adalah setiap orang yang 

memiliki kesempatan belajar di perguruan tinggi dan diharapkan dapat memasuki 

dunia kerja sebagai daya penggerak dinamis pada proses modernisasi dalam 

masyarakat. Banyak mahasiswa yang sulit untuk mengelola keuangan pribadinya 

dikarenakan memiliki cadangan dana yang terbatas dan pengelolaan keuangan 

pribadi yang salah seperti gaya hidup yang boros. Mahasiswa cenderung tidak 

mengerti mengenai tanggungjawab dalam mengelola keuangan pribadi 

(Cunningham, 2000). 

Pentingnya pengelolaan keuangan ini harus ditanam untuk para mahasiswa 

dikarenakan mahasiswa adalah generasi penerus dan generasi yang akan turun ke 

lapangan kerja atau kehidupan selanjutnya. Jika dari mahasiswa tidak ditanamkan 

penting pengelolaan keuangan maka akan bermasalah ke depannya, sedangkan 

jika sudah ditanamkan dan dimengerti oleh mahasiswa itu sendiri maka akan 

bermanfaat untuk masa depannya 

Memiliki hutang mungkin dipandang biasa bagi sebagian masyarakat. 

Namun, kebiasaan terhadap diri seseorang yang memiliki hutang adalah 

kurangnya pemahaman mengenai finansial dan sedikitnya perjuangan untuk 

mengeluarkan diri dari hutang. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 

pengetahuan dan pengalaman keuangan memiliki hubungan yang signifikan 

positif dengan perilaku keuangan yang positif (Hogarth, 2006). 
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Menurut penelitian dari Lembaga Kadence International Indonesia oleh 

Mohamad (2013) membuktikan bahwa banyaknya orang Indonesia yang terbelit 

dengan hutang.  Sehingga, pemahaman mengenai finansial atau keuangan penting 

untuk dapat mencegah atau mengurangi mahasiswa untuk terlibat dalam hutang 

ataupun hutang kartu kredit yang menumpuk. Berdasarkan data dari Bank 

Indonesia, kartu kredit yang beredar di Indonesia sebanyak 17.262.472 keping 

(bi.go.id, 2018). “Menurut berita dari CNBCnews, Bank Indonesia (BI) mencatat 

nilai transaksi kartu kredit per Maret 2018 mencapai Rp 755,28 miliar”. 

Menunjukkan tingginya pemakaian kartu kredit oleh kalangan masyarakat 

Indonesia yang dapat menjadi masalah jika tidak dapat melunasi hutang tersebut. 

Selain itu menurut Ani Caroline et al (2018), juga menemukan bahwa 

pemahaman keuangan perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga dengan 

pemahaman literasi keuangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan 

mencegah terjebak dalam utang, teruma perempuan yang memiliki pendidikan 

dan pendapatan yang rendah. 

Banyak peneliti lainnya yang juga menyelidiki mengenai literasi keuangan 

pada tingkat mahasiswa (Kiran Naeem, 2016; Muhammad, 2015; Bharat, 2015) 

dan menyatakan bahwa pada umumnya mahasiswa memiliki pemahaman finansial 

yang rendah.Sehingga membuktikan finansial literasi atau pengelolaan keuangan 

ini sangatlah penting untuk diangkat menjadi topic. 

Sesuai penjabaran diatas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa 

pemahaman mengenai finansial literasi keuangan merupakan hal yang sangat 

penting untuk segala kegiatan yang berhubungan dalam kehidupan kita yang 
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merupakan pelaku keuangan. Memiliki kecerdasan mengenai finansial menjadi 

landasan dasar untuk memiliki kehidupan keuangan yang sejahtera. Hal ini 

berlaku untuk semua orang dikarenakan seberapa besarpun pendapatan seseorang 

jika tanpa pengelolaan keuangan yang tepat maka uang juga dapat menjadi sia-sia 

serta tujuan finansial yang ditetapkan akan sulit dicapai. 

Mahasiswa yang memiliki kecakapan dan tanggungjawab terhadap 

keuangan pribadinya dengan pengetahuan yang lengkap dapat membuat 

keputusan keuangan di masa depan dengan tepat. Penelitian Budiono, Tania 

(2013) membuktikan bahwa perilaku keuangan (financial behavior) memiliki 

pengaruh terhadap pengelolaan keuangan seseorang dan menemukan bahwa 

tingkat pengetahuan keuangan mahasiswa dan mahasiswi dikategorikan rendah. 

Untuk itu maka peneliti memilih topik analisis financial literacy untuk 

diteliti lebih lanjut dan dibahas dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Financial Attitude, Anxienty, Financial Behavior, Financial 

Knowledge dan Self Efficacy terhadap Financial Literacy Mahasiswa Kota 

Batam.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sesuai latarbelakang yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah financial attitude berpengaruh terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam ? 
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2. Apakah  anxienty berpengaruh terhadap financial literacy pada mahasiswa 

kota Batam ? 

3. Apakah financial behavior berpengaruh terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam ? 

4. Apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam ? 

5. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang dilakukan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh financial attitude terhadap financial literacy 

pada mahasiswa kota Batam  

2. Untuk mengetahui pengaruh anxienty terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam  

3. Untuk mengetahui pengaruh financial behavior terhadap financial literacy 

pada mahasiswa kota Batam  

4. Untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial 

literacy pada mahasiswa kota Batam  

5. Untuk mengetahui pengaruh self efficacy terhadap financial literacy pada 

mahasiswa kota Batam  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi: 

1. Individual 

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai permasalahan finansial sehingga keputusan yang akan kita ambil 

lebih baik dan memecahkan masalah dalam hal finansial secara tepat dan 

efektif. 

2. Perusahaan 

Sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan atau kebijakan 

perusahaan dalam aspek finansial agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Akademisi 

Sebagai dasar, panduan serta referensi salah satu jurnal bagi mahasiswa 

dan peneliti selanjutnya mengenai topik financial literacy. Serta, sebagai 

salah satu jurnal pendukung atau penelitian terdahulu. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih lebih mudah dipahami dan dijelaskan, maka sistematika laporan 

ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bagian ini mengemuka megenai latarbelakanag pengambilantopik ini 

serta penentuan topik untuk dijadikan penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini menjelaskan mengenai konsep teoretis pada penelitian-

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. 

Pembahasan akan terfokus pada faktor-faktor yang membahas teori 

yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bagian ini mencakup mengenai rancangan penelitian, penentuan sampel 

dan data, variabel-variabel independen dan metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian. Serta penjelasan mengenai pengertian dan 

hubungan setiap variable dependen dan independen. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi mengenai hasil analisis data dari penelitian yang 

dilakukan peneliti, meliputi hasil dan pembahasan statistik deskriptif, 

uji kualitas data, dan pengujian hipotesis serta membandingkan hasil 

pengujian dengan hasil pengujian pada penelitian terdahulu. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan berisi pendapat singkat bagi peneliti berdasarkan hasil 

pengujian terhadap penelitian. Bagian keterbatasan mengenai batasan-

batasan dari peneliti dalam penelitian serta rekomendasi dari akhir 

penelitian ini. 
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