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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 

Beberapa tahun terakhir ini, praktik manajemen keuangan pada anak 

remaja mendapatkan sebuah perhatian khusus dari berbagai jenis organisasi, 

seperti pemerintah, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Saat ini banyak kita 

ketahui anak remaja tumbuh ditengah-tengah budaya hutang yang di fasilitasi 

dengan gaya hidup yang mewah serta mahal, misalnya seperti sangat mudahnya 

dalam penggunaan sebuah kartu kredit. Anak remaja pada saat ini sering kali 

mulai memasuki dunia perkuliahan tanpa memiliki sebuah tanggung jawab 

tentang bagaimana cara dalam mengelola sebuah keuangan dengan cermat 

(Borden et al., 2008). Dapat diketahui bahwa generasi muda pada saat ini jarang 

mempraktekkan kemampuan keuangan dasar budgeting. Perencanaan tabungan 

harian bahkan perencanaan untuk kebutuhan dalam jangka panjang (Mien & 

Thao, 2015). Perencanaan keuangan merupakan suatu ilmu yang menepatkan 

kajian tentang keuangan dengan cara menempatkan berbagai atribut keuangan 

secara tersusun dan sistematis baik dalam jangka waktu yang singkat ataupun 

dalam jangka waktu yang panjang (Fahmi, 2016). 

Setiap individu pastinya mempunyai permasalahan keuangan yang harus 

dihadapi didalam setiap harinya. Untuk permasalahan tersebut setiap individu 

harus memiliki kecerdasan dalam mengelola dan membuat keputusan tentang 

keuangan pribadinya. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatur 

Nindy Destiona Putri, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Personal Financial Management Behavior 
pada Mahasiswa yang Ada di Kota Batam.  
UIB Repository ©2019



2 

 

                        Universitas Internasional Batam 
 

finansial pribadi. Namun hal ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai 

pertimbangan maupun permasalahan yang harus dihadapi dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan finansial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perilaku keuangan 

generasi masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif kemudian banyak yang 

menimbulkan berbagai perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab lainnya 

seperti kurangnya kegiatan dalam menabung, investasi, perencanaan dana darurat 

dan penganggaran dana untuk masa depan. Banyak kita ketahui sekarang 

masyarakat Indonesia belum menabung secara maksimal. Dijajaran Negara-

negara Asia Tenggara pun Indonesia menempati urutan terbawah dalam hal total 

nominal tabungan dan kebiasaan menabung.  

Ketidakmasukakalan seseorang juga dapat mempengaruhi sebuah 

keputusan finansial. Hal ini juga dapat dijelaskan oleh psikologi kognitif, dimana 

manusia tidak merespon lingkungannya secara pasif, akan tetapi hanya sekedar 

memahami lingkungannya saja. Pembahasan masalah ini dibahas dalam financial 

behavior atau yang dapat disebut juga sebagai perilaku keuangan. Financial 

behavior menggabungkan sebuah perilaku dan teori psikologi kognitif dengan 

ekonomi dan finansial konvensional untuk memberikan penjelasan mengapa 

seseorang dapat mengambil sebuah keputusan yang irasional (Phung, 2014). 

Financial behavior menjelaskan ketidakteraturan yang tidak dapat dijelaskan oleh 

teori finansial konvensional karena teori-teori tersebut tidak dapat diaplikasikan 

secara mutlak hanya karena telah sukses digunakan oleh masing-masing orang 

terdahulu. (Zweig, 2015) mengatakan bahwa financial behavior bukanlah studi 

yang menjelaskan bagaimana semua orang berperilaku sehingga tidak hanya dapat 
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digunakan sebagai jendela menuju dunia saja akan tetapi juga dijadikan sebagai 

cerminan untuk diri sendiri.  

Terdapat berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi kebiasaan 

seseorang dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan secara langsung 

dengan keuangan. Pegetahuan keuangan mempunyai sebuah hubungan yang erat 

dengan financial literacy atau dapat disebut sebagai edukasi keuangan. Pemuda 

saat ini banyak yang mempelajari tentang uang sebagian besar yaitu dimulai dari 

sekolah dan orang tua yaitu didalam sebuah penekanan pada penghematan 

(Chowa et al., 2012). Pada perkembangan saat ini, pengetahuan tentang keuangan 

mulai diperkenalkan diberbagai jenjang pendidikan. Terdapat berbagai sumber 

pengetahuan yang dapat diperolah, salah satunya termasuk pendidikan formal, 

seperti program sekolah tinggi atau kuliah, melalui seminar dan kelas pelatihan di 

luar sekolah, serta sumber-sumber informal, seperti dari orang tua, teman, dan 

lingkungan pekerjaan (Ida & Dwinta, 2010). Financial literacy menggambarkan 

suatu program pendidikan keuangan dengan cara mempelajari keterampilan 

tertentu sehingga setiap individu memiliki kemampuan dalam mengendalikan 

masa depan keuangan mereka. Komponen financial literacy didefinisikan sebagai 

suatu kemampuan untuk membuat keputusan sederhana mengenai kontrak utang 

khususnya bagaimana cara menerapkan tentang pengetahuan dasar tentang bunga 

yang dapat diukur dengan konteks pilihan keuangan sehari-hari (Lusardi dan 

Tufano, 2008). 

Adapun pengetahuan keuangan pribadi meliputi pengetahuan umum 

keuangan pribadi yang dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengelola 
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sebuah aset dan keuangan pribadi mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Hilgert & Hogart, 2003) menyatakan pengetahuan keuangan dan pendapatan 

terkait dengan praktek-praktek keuangan yang berkaitan secara langsung dengan 

manajemen arus kas, manajemen kredit, tabungan, dan investasi. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Mien & Thao, 2015) yang dilakukan pada 

masyarakat Vietnam yang menyatakan bahwa sikap keuangan dan pengetahuan 

memiliki hubungan signifikan positif dengan perilaku manajemen keuangan. 

Mahasiswa berada pada waktu yang sangat penting dalam kehidupan mereka 

dimana mereka menghadapi kemandirian financial dan mulai melakukan 

pengambilan dalam sebuah keputusan yang bertanggung jawab.  

Peranan perguruan tinggi sebagai pembentuk perilaku keuangan sangatlah 

penting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk sebuah pembelajaran 

yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang pada akhirnya nanti dapat dijadikan 

sebagai bekal mahasiswa untuk melakukan sebuah keputusan keuangan, baik 

ketika masih berstatus mahasiswa maupun ketika memasuki sebuah dunia kerja. 

Mahasiswa sebagai generasi muda yang tidak hanya akan menghadapi 

kompleksitas yang semakin meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan 

pasar, akan tetapi lebih cenderung dalam sebuah keharusan dalam menanggung 

resiko keuangan dimasa depan yang lebih besar. Kesadaran ini dapat dimulai 

dengan cara adanya kesiapan bertanggung jawab dalam mengelola sebuah 

keuangan pribadi. 

Adanya keinginan peneliti mengenai bagaimana pengetahuan keuangan 

yang didapatkan oleh masing-masing individu mahasiswa yang dapat 
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diaplikasikan ke dalam cara pengelolaan keuangan dan bagaimana attitude serta 

behavior setiap individu tersebut dapat mendorong peneliti untuk melakukan 

sebuah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

keterkaitan antara financial knowledge, financial literacy, financial attitude, locus 

of control dan income yang dapat mempengaruhi personal financial management 

behavior terhadap Mahasiwa di Universitas yang ada di Kota Batam. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner yang disebarkan kepada masing-masing mahasiswa yang kemudian 

dapat dianalisa dengan menggunakan uji beda.  

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka penulis akhirnya tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai perilaku keuangan pada mahasiswa yang 

ada di Kota Batam dengan judul penelitian Analisis pengaruh Financial 

Knowledge, Financial Attitude, Financial Literacy, locus of Control, dan 

Income terhadap Personal Financial Managemant Behavior pada Mahasiswa 

Yang ada di Kota Batam. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian yang akan diteliti mengenai keterkaitan antara 

financial knowledge, financial literacy, financial attitude, locus of control, dan 

income terhadap personal financial management behavior pada mahasiswa yang 

ada di Kota Batam. Berdasarkan latar belekang yang telah dijabarkan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah financial knowledge berpengaruh terhadap personal financial 

management behavior? 

2. Apakah financial attitudes berpengaruh terhadap personal financial 

management behavior? 

3. Apakah financial literacy berpengaruh terhadap personal financial 

management behavior? 

4. Apakah income berpengaruh terhadap personal financial 

management behavior? 

5. Apakah locus of control berpengaruh terhadap personal financial 

management behavior? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara financial 

knowledge terhadap personal financial management behavior? 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara financial 

attitudes terhadap personal financial management behavior? 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara financial literacy 

terhadap personal financial management behavior? 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara income terhadap 

personal financial management behavior? 
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5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara locus of control 

terhadap personal financial management behavior? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memberi pemahaman kepada masyarakat umum mengenai perilaku 

keuangan (financial behavior) yang bertanggun jawab. 

2. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai personal financial management 

behavior dalam hal factor-faktor yang mempengaruhi dan 

pengukurannya. 

 

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sistematika pembahasan dari penyusunan 

skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai 

model penelitian terdahulu, kinerja perusahaan, tanggung 

jawab sosial, pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen, model penelitian yang dikembangkan 

penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek 

penelitian, definisi operasional variabel yang akan diuji 

dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

diperlukan serta metode analisi data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data yang 

memberikan penjelasan mengenai hasil dari hipotesis yang 

telah diuji tersebut. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis 

dari hasil penyusunan skripsi dan keterbatasan dari 

penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

menunjang penelitian selanjutnya. 
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