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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Financial literacy atau literasi keuangan atau melek finansial dalam 

pengertian lengkapnya adalah merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

dalam mengerjakan ataupun mengatasi berbagai hal finansial secara menyeluruh. 

Ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat financial 

literacy seseorang. Dan berbagai penelitian telah menyebutkan bahwa adanya 

hubungan antara tingkat financial literacy yang baik juga akan berpengaruh 

kepada financial behavior yang baik pada orang tersebut. Menurut Isomidinova, 

Singh, dan Singh (2017), orang-orang dengan tingkat financial literacy yang baik 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membuat financial decision. 

Definisi populer serta cukup banyak dikenal dan digunakan, “literacy” 

memiliki pengertian yaitu kemampuan, kemauan, dan kepercayaan untuk 

melibatkan bahasa dalam mengkomunikasikan, mengkonstruk, dan memperoleh 

artian dalam seluruh aspek kehidupan (Educaton, 2015). Pengertian ini 

mengkonsiderasi artian “literacy” sebagai sebuah konsep yang mencakup lebih 

dari sekedar sebuah tujuan akhir, namun juga bagian dari sebuah media demi 

menambah dan mempertahankan kesejahteraan finansial (van Campenhout et al., 

2017). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015) 

mengartikan literasi keuangan sebagai bagian atau kombinasi dari pengetahuan, 

hati nurani, kemampuan, tingkah laku, dan sikap yang diperlukan demi 
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menciptakan sebuah keputusan finansial yang benar, tepat dan mampu 

memperoleh kondisi finansial yang baik dan sehat. Literasi keuangan juga 

memberikan kebaikan bagi pribadi, keluarga serta orang di sekitarnya, karena 

terbukti dan mampu menegaskan bahwa seorang individu dengan edukasi 

keuangan yang baik mampu mengatur dan mengolah keadaan finansialnya 

menjadi lebih baik serta turut ambil bagian dalam pasar modal dan mampu 

mendapatkan pengembalian hasil investasi yang lebih tinggi (Allgood & Walstad, 

2015) 

Namun demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang belum 

memiliki financial literacy yang baik, terkhusus masyarakat generasi Y. 

Diungkapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, yang mengatakan 

bahwa generasi milenial saat ini masih sedikit yang memahami keuangan atau 

financial literacy. Terbukti dari hasil survei nasional 3 tahun OJK mengenai 

literasi dan inklusi keuangan tahun 2017 tercacat masih sebagian kecil anak muda 

yang sudah memiliki pemahaman terkait keuangan. Terdapat hanya 64,2 persen 

pelajar atau mahasiswa yang menggunakan produk/layanan keuangan, namun 

hanya 23,4 persen pelajar atau mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan, 

keterampilan atau keyakinan dalam memanfaatkan produk/layanan keuangan. 

OJK juga menyatakan bahwa anak muda saat ini lebih berisiko terkena masalah 

keuangan karena kurang dibekali dengan literasi keuangan (detikfinance.com). 

Tidak hanya meneliti pada tingkatan mahasiswa atau pelajar yang diteliti 

oleh OJK, namun juga ada penelitian OJK  pada tahun 2018 terhadap tingkat 
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literasi keuangan pada tingkatan generasi muda atau milenial, hasil penelitian 

yang diolah ini menyatakan bahwa terdapat 67.8% dari generasi muda atau 

milenial di Indonesia menggunakan produk/layanan keuangan, sedangkan hanya 

29.62% dari generasi muda atau milenial di Indonesia yang benar-benar 

memahami dan terampil dalam menggunakan produk/layanan keuangan tersebut. 

Hal ini berarti tingkat literasi keuangan generasi muda atau milenial rata-rata di 

Indonesia masih cukup rendah. Hal ini juga dinyatakan oleh OJK bahwa generasi 

muda atau milenial dimasa ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami 

krisis ekonomi personal dimasa yang akan datang dikarenakan rendahnya tingkat 

literasi keuangannya (detikfinance.com). 

Masing-masing individu perlu untuk memiliki kemampuan serta mengerti 

bagaimana uang bekerja, bagaimana mengelolah agar mampu memiliki hidup 

yang lebih baik, bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar, ataupun 

melalukan donasi dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. 

Kemampuan ini sangatlah penting bagi seorang individu, namun sayangnya tidak 

dimiliki oleh kebanyakan individu. Jika tidak mengetahui aspek-aspek yang 

penting dan paling mempengaruhi tingkat literasi keuangan, maka proses 

pengembangan kemampuan literasi keuangan ini tentu akan terhambat. 

Melalui beberapa referensi dari penelitian terdahulu, juga ditemukan 

pernyataan yang sama, yaitu adanya pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap 

kualitas keputusan keuangan yang diambil dan juga berpengaruh terhadap 

kehidupan individu tersebut. Variabel yang mampu mempengaruhi tingkat literasi 

keuangan dari penelitian sebelumnya dirangkum serta diambil frekuensi tertinggi, 
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kemudian dianalisa menggunakan metode regresi berganda demi menemukan 

tingkat hubungan signifikansi antar variabel, sehingga kita mampu meningkatkan 

literasi keuangan seseorang melalui faktor-faktor yang kita ketahui memiliki 

kaitan atau hubungan secara positif terhadap meningkatnya tingkat literasi 

keuangan orang tersebut. 

Mengembangkan tingkat literasi keuangan individu secara masif dalam hal 

ini masyarakat Indonesia, akan berdampak juga kepada tingkat literasi masyarakat 

Indonesia secara menyeluruh sehingga juga dapat secara langsung meningkatkan 

perekonomian Indonesia itu sendiri. Dapat dijelaskan, jika masing-masing 

individunya memahami permasalahan keuangan dan mampu menciptakan 

keputusan-keputusan keuangan yang benar dan baik bagi kondisi keuangan 

individu tersebut. Jika mayoritas masyarakat Indonesia dapat melakukan hal 

demikian, pasti perekonomian Indonesia akan berkembang dengan baik dan sehat 

juga. 

Dengan mengetahui bahwa pentingnya literasi keuangan bagi 

keberlangsungan hidup kaum muda terutama mahasiswa di Kota Batam dan dapat 

menghindari krisis ekonomi personal dimasa yang akan datang, menjadi dasar 

bagi pemikiran peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengarui tingkat literasi keuangan ini, demi menemukan hal-hal penting yang 

dapat dikontrol demi memiliki kondisi atau tingkat literasi keuangan yang baik, 

terkhusus untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di kota Batam? 

2. Apakah financial anxiety berpengaruh signifikan terhadap financial 

literacy pada mahasiswa di kota Batam? 

3. Apakah financial satisfaction berpengaruh signifikan terhadap financial 

literacy pada mahasiswa di kota Batam? 

4. Apakah hopelessness berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh financial anxiety berpengaruh signifikan 

terhadap financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh financial satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh hopelessness berpengaruh signifikan terhadap 

financial self-efficacy pada mahasiswa di kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Kajian ini diharapkan dapat meneruskan manfaat ke berbagai pihak, di 

antaranya adalah: 
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1. Akademisi.  

Hasil penelitian diupayakan dapat membantu memperluas cakrawala 

pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswi juga para pembaca terkait hal-hal apa 

saja yang perlu dikembangkan maupun dihindari dalam rangka mencapai tingkat 

financial literacy yang dikehendaki. 

2. Para peneliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau 

referensi untuk berbagai keperluan studi dan penelitian di masa mendatang. 

Peneliti di masa mendatang dapat mengkaji ulang hal-hal apa saja yang perlu 

dikembangkan dan diteliti lebih lanjut dengan memanfaatkan hasil dari studi ini. 

3. Lembaga Keuangan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

lembaga keuangan khususnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan 

dalam membuat kebijakan serta strategi demi mengembangkan dan meningkatkan 

literasi keuangan generasi muda di Kota Batam. Dengan mengetahui faktor 

pengaruh dari tingkat literasi keuangan, lembaga keuangan dapat mencipatakan 

keputusan, tindakan yang tepat untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Demi kemudahan dalam pembacaan dan pemahaman materi-materi yang 

tersusun dalam laporan skripsi ini, maka dibuatlah beberapa kelompok dan sub-

bab masing-masing. Berikut adalah sistematika penyusunan laporannya: 

1. Bab 1 Pendahuluan 
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Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub-bab. Sub-bab pertama akan 

menguraikan hal yang menjadi dasar atau alasan penelitian dilakukan. Sub-bab 

kedua akan membahas mengenai permasalahaan-permasalahan penelitian. Sub-

bab ketiga mendeskripsikan tujuan atau hasil akhir yang ingin diperoleh dari 

penelitian tersebut. Sub-bab terakhir berisikan sistematika penulisan laporan hasil 

penelitian ini. 

2. Bab 2 Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

Bab kedua juga terdiri atas 4 sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan 

secara ringkas model-model penelitian terdahulu. Sub-bab kedua berisi 

pembahasan definisi variabel dependen. Kemudian sub-bab ketiga akan 

menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian yang dilakukan. Sub-bab 

terakhir menjelaskan model penelitian yang akan diaplikasikan dan perumusan 

hipotesa sebelum penelitian dilakukan. 

3. Bab 3 Metode Penelitian 

Pada bab ketiga, terdapat 5 sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan metode 

penelitian yang dipilih. Sub-bab kedua menggambarkan fokus dalam penelitian 

tersebut. Sub-bab ketiga mendeskripsikan sumber dan jenis data yang didapat. 

Sub-bab keempat memaparkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian. Kemudian sub-bab terakhir berisikan penjelasan teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. 

4. Bab 4 Analisis dan Pembahasan 

Pada bab keempat, terdapat dua sub-bab yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Pada sub-bab hasil penelitian, akan 
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diuraikan seluruh data yang sudah diperoleh, baik berupa tulisan, ilustrasi, foto, 

diagram, graifk, table, dan lain sebagainya). Sementara pada sub-bab hasil 

penelitian, akan diinterpretasikan data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk 

yang dapat dipahami, di mana data tersebut akan dibandingkan dengan data hasil 

penelitian orang lain yang telah dipublikasi. Pada sub-bab pembahasan ini pun 

akan dijelaskan ilmu dan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. 

5. Bab 5 Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi 

Pada bab penutup ini, ada 3 (tiga) sub-bab yang terdiri dari kesimpulan 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi lingkup penelitian 

untuk riset berikutnya. Sub-bab kesimpulan berisi ringkasan penelitian. Sub-bab 

keterbatasan berisi batasan selama penelitian dan sub-bab rekomendasi berupa 

saran lingkup penelitian yang perlu diambil untuk riset selanjutnya. 
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