
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Financial Literacy yaitu pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang 

hal-hal keuangan. Setiap orang perlu memilki pemahaman mengenai hal keuangan 

yang tinggi, sebab dengan memahami keuangan kita dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam hal mengelola keuangan kita. Jika seseorang mempunyai bakat atau 

kemampuan dalam bidang tertentu sehingga bisa memperoleh kekayaan dari 

kemampuan atau bakat pada masa kejayaannya tetapi masih memiliki literasi 

keuangan yang rendah tentunya kekayaan tersebut akan habis perlahan-lahan. 

Menurut Manurung (2009), financial literacy merupakan kemampuan dan 

wawasan yang dapat mendorong seseorang dalam mengambil keputusan secara 

efektif dengan seluruh keahlian dalam bidang keuangan mereka. Menurut OJK 

(2014), literasi keuangan adalah keahlian dan wawasan yang mempengaruhi 

perbuatan seseorang untuk meningkatkan kualitas dalam mempertimbangkan dan 

mengelola keuangan untuk memperoleh kemakmuran. Menurut Mitchell (2015), 

literasi keuangan adalah keahlian seseorang dalam mengolah informasi-informasi 

tentang perekonomian yang didapatkan dan mempertimbangkan dalam menyusun 

perencanaan finansial. 

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa ditahun 2016 indeks literasi 

keuangan pada rakyat Indonesia masih tergolong rendah. Hasil survei nasional literasi 
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dan inklusi keuangan pada tahun 2016, diperoleh hasil sebanyak 67,8% rakyat yang 

memakai layanan keuangan, tetapi masyarakat yang dikatakan well literate hanya 

29,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah masyarakat yang 

telah menggunakan layanan keuangan tetapi masih belum memiliki pemahaman yang 

cukup mengenai layanan keuangan yang digunakan tersebut. 

Menurut Sekretaris Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI) 

Kepulauan Riau, saat ini di Batam ada lebih dari 20 startup yang bergerak di bisnis 

berbasis digital yang menjadi anggota ADEI. Persoalan yang dihadapi hamper sama 

yaitu kesulitan mengakses permodalan atau perbankan, yang artinya masyarakat di 

Kota Batam yang ingin mendirikan usaha baru cenderung mengalami kesulitan untuk 

menikmati layanan keuangan perbankan seperti memperoleh pinjaman dari bank. 

Financial Inclusion atau inklusi keuangan artinya bahwa setiap orang 

mempunyai akses ke produk dan layanan keuangan yang dapat memberikan manfaat 

dan mudah untuk dijangkau agar dapat memenuhi kebutuhan seseorang seperti 

transaksi, tagihan, simpanan, asuransi dan angsuran yang diberikan secara 

berkelanjutan dan bertanggung jawab. Istilah financial inclusion menjadi 

kecondongan sesudah krisis pada tahun 2008 yang diawali dari akibat krisis kepada 

kelompok menengah ke bawah dengan pendapatan yang rendah dan tidak teratur 

yang kebanyakan tidak memiliki rekening bank yang tergolong terlalu tinggi di luar 

negara maju. Semenjak itu, berbagai forum-forum internasional mulai menekankan 

aktivitasnya pada keuangan inklusif seperti APEC, AFI, ADB,  World Bank, 

termasuk negara berkembang dan Indonesia. 
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Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai sumber, peneliti menyadari 

pentingnya literasi keuangan pada masyarakat agar dapat memperoleh akses ke 

produk dan layanan keuangan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh berbagai faktor terhadap financial inclusion dengan judul penelitian 

“Analisis pengaruh Skills, Knowledge, Behavior, dan Attitude terhadap Financial 

Inclusion pada masyarakat di kota Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dirincikan, maka penulis mampu 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah skills berpengaruh terhadap financial inclusion pada masyarakat 

di Kota Batam? 

2. Apakah knowledge berpengaruh terhadap financial inclusion pada 

masyarakat di Kota Batam? 

3. Apakah behavior berpengaruh terhadap financial inclusion pada 

masyarakat di Kota Batam? 

4. Apakah attitude berpengaruh terhadap financial inclusion pada 

masyarakat di Kota Batam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai berbagai tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari skills terhadap financial inclusion pada 

masyarakat di kota Batam. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh dari knowledge terhadap financial inclusion 

pada masyarakat di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari behavior terhadap financial inclusion 

pada masyarakat di kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dari attitude terhadap financial inclusion 

pada masyarakat di kota Batam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan berbagai kegunaan terhadap berbagai pihak yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi karyawan, hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk melihat 

apa saja yang dapat mempengaruhi mereka agar dapat memperoleh akses 

ke produk dan layanan keuangan yang berguna. 

2. Bagi akademis, hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai acuan untuk 

memperluas informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian 

berikutnya. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memperluas 

wawasan masyarakat dalam memperoleh akses ke produk dan layanan 

keuangan yang berguna. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan penjabaran 

sebagai berikut: 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengemukakan alasan dalam memilih judul, latar 

belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini memaparkan model penelitian dari para peneliti 

sebelumnya, definisi variabel dependen, hubungan antar variabel dan 

model penelitian yang selanjutnya akan dirumuskan hipotesis dan akan 

terbentuk kerangka penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang terdiri dari data 

yang digunakan, objek penelitian, variabel penelitian, metode analisis 

data, populasi dan sampel penelitian.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini mengemukakan hasil dari penelitian disertai pembahasan 

analisis-analisisnya. 

BAB V: PENUTUP 

 Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat 

dalam penelitian ini serta rekomendasi dari penulis 
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