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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan antar setiap diri individu dalam mengelola keuangannya 

sudah merupakan hal yang penting pada saat ini. Setiap individu perlu membuat 

rencana finansialnya yang teliti untuk bagi masa sekarang dam masa yang akan 

datang. Kebutuhan setiap individu yang semakin kompleks mengharuskan setiap 

individu memiliki literasi keuangan atau financial literacy yang lebih memadai 

dengan tujuan agar keuangan setiap individu data dikelola dengan lebih teliti dan 

efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran setiap individu dimasa 

yang akan datang baik untuk berkeluarga maupun persiapan untuk masa 

pensiunnya seseorang. 

Dalam upaya peningkatan literasi keuangan demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, sikap dan perilaku setiap individu akan mempengaruhi 

literasi keuangan. Pada dasarnya, literasi keuangan memiliki pengertian serta 

keterampilan yang luas, diantara nya mencakup keyakinan akan lembaga 

keuangan, keyakinan terhadap suatu produk keuangan, serta keyakinan  terhadap 

layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).  

Peningkatan literasi keuangan yang sedang menjadi isu mendunia, 

dimana pemerintah diseluruh dunia mulai memiliki ketertarikan agar dapat 

menemukan pendekatan yang efektif dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

literasi keuangan rakyatnya dengaan melakukan perbaikan terhadap strategi 

nasional agar dapat meningkatkan peluang belajar bagi berbagai tingkat 
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pendidikan demi tercapainya peningkatan literasi keuangan yang lebih baik 

(Atkinson dan Messy, 2012).  

Partisipasi setiap masyarakat dalam peningkatan literasi keuangan 

dipercaya dapat menjadi pendukung pencapaian kestabilitasan sistem keuangan 

serta dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat pada berbagai negara. 

Pada 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah merilis Strategi 

Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Dengan diluncurkannya SNLKI 

ini, di hendaki agar dapat meningkatkan market confidence, kesejahteraan bagi 

setiap konsumen keungan maupun industri jasa keuangan atau level playing field 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Terlebih, Indonesia merupakan Negara berkembang, yang juga 

merupakan negara dengan perekonomian yang sedang berkembang pula.sesuai 

dengan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Nasional Literasi dan 

Inklusi Keuangan, menunjukkan hasil yang menjelaskan bahwa  literasi keuangan 

masyarakat Indonesia berada pada indeks 21,8 %, yang kemudian mengalami 

peningkatan pada tahun 2016 hingga berada pada indeks 29,7%. Sedangkan 

berdasarkan provinsi, Kota Batam yang merupakan kota yang terletak pada 

Kepulauan Riau memiliki literasi keuangan yang berada pada indeks 37,1% 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Kota Batam yang merupakan kota terbesar pada Kepulauan Riau. Kota 

Batam yang merupakan bagian khusus perdangan bebas Batam-Bintan-Karimun 

(BKK) . Menurut data pada Badan Pusat Statistik Kota Batam, masyarakat Kota 

Batam yang terdiri dari jumlah penduduk yang mencapai 1,063,941 jiwa (BPS 

Kota Batam, 2017). Kota Batam yang terdiri dari Pulau Batam, Pulau Galang, dan 

Christy Angelia, Analisis Pengaruh Financial Behavior, Financial Attitude, Financial Knowledge dan Financial 
Influence Terhadap Financial Literacy  pada Mahasiswa Universitas Internasional Batam, 2019 
UIB Repository©2019



3 
 

  Universitas Internasional Batam 

Pulau Rempang yang dikoneksikan oleh Jembatan Barelang, serta juga terdapat 

pulau lainnya yang terdapat pada kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. 

Hingga saat ini, masyarakat masih belum dapat memanfaatkan uang yang 

tersedia untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif, sehingga masyarakat 

diharuskan untuk menambah pengetahuan pada bidang industri jasa keuangan 

yang meliputi asuransi, perbankan, asuransi modal dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, pegadaian, dan industri jasa keuangan lainnya. Penting bagi 

masyarakat untuk memahami industri jasa keuangan tersebut dengan tujuan agar 

dapat memiliki literasi keuangan yang lebih baik sehingga dapat mengelola dan 

menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang tersedia. Berdasarkan 

survei yang dilakukan pada tahun 2016, menerangkan bahwa pengetahuan 

masyarakat terhadap pasar modal ialah sebesar 15,7%, terhadap dana pensiun 

sebesar 58,2%, terhadap asuransi sebesar 60,3% dan terhadap 99,8% terhadap 

industri jasa keuangan pada bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2017) 

menerangkan bahwa sebesar 86% dan 36% pemahaman masyarakat terhadap 

manfaat dan resiko dari produk dan layanan jasa keuangan. Disamping itu, sebesar 

82,7%, dan 40,6% pengetahuan masyarakat terhadap fitur dan cara untuk 

memperoleh produk dan layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).  

Setiap individu diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik 

tentang manfaat, fitur, cara mendapatkan, biaya-biaya, denda, serta hak dan 

kewajiban akan suatu produk layanan jasa keuangan dengan tujuan Penting bagi 

masyarakat untuk memiliki pemahaman mengenai biaya administrasi, pajak, serta 

biaya lainnya. Pada tahun 2016, Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 
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melakukan survei yang menerangkan bahwa masyarakat lebih memahami denda 

daripada biaya dari produk layanan dan jasa keuangan dimana indeks persentase 

tersebut berada pada 66,0% dan 37,6% (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).   

Agar konsumen dapat lebih teliti sebelum melakukan pembelian suatu 

produk maupun layanan jasa keuangan, serta dapat lebih maksimal dalam 

memanfaatkannya. Sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh lembaga 

Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa masyarakat lebih memahami fitur 

dan manfaat dari produk dan layanan jasa keuangan dibandingkan resiko dan 

bagaimana cara untuk memperoleh produk dan layanan jasa keuangan.  

Disamping itu, dianggap penting bagi masyarakat yang merupakan 

bagian dari konsumen keuangan untuk memahami dengan jelas mengenai hak dan 

kewajiban sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan agar masyarakat dapat 

memanfaatkan pengetahuan akan hak yang seharusnya diterima dari lembaga jasa 

keuangan apabila terjadi kelalaian atau tidak dipenuhi. Selain itu, pengetahuan 

akan kewajiban juga dianggap penting agar setiap konsumen lebih memahami 

tentang apa yang harus dilakukan sebagai konsumen dari lembaga jasa keuangan. 

Apabila dilakukan perbandingan antara literasi keuangan di Indonesia 

dengan Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Thailand dan Singapura, maka akan 

diketahui bahwa literasi keuangan di Negara Repbulik Indonesia masih tergolong 

rendah. Hal ini dikarenakan pada setiap Negara tersebut memperhatikan serta 

memberikan pengetahuan akan literasi keuangan yang baik terhadap 

masyarakatnya khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa pada negara-negara 

tersebut. 
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Mahasiswa menduduki posisi penting dalam masyarakat karena diberi 

pertanggung jawaban yang berat dimasa sekarang terhadap perkenomian yang 

akan terjadi pada kemudian hari. Namun, ada saatnya, mahasiswa memiliki 

masalah keuangan yang dikarenakan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan 

pada mahasiswa yang sering dianggap karena rendahnya penghasilan mahasiswa. 

Disamping itu, juga terdapat faktor lain yang mempengaruh kerumitan 

tersebut dimana tidak semua mahasiswa memiliki penghasilan yang tetap yang 

dikarenakan tidak memiliki pekerjaan, selain itu, juga terdapat keterbasan lainnya 

yang dapat disebabkan oleh keterlambatan dan keterbatasan jumlah uang yang 

dikirimkan oleh orang tua atau wali mahasiswa. Mahasiswa yang memilii 

pengetahuan pengelolaan uang pribadi yang baik juga akan menjadi suatu 

permasalahan yang akan terjadi, karena kurangnya pengetahuan untuk mengelola 

keuangan pribadi yang baik dan tidak membuat penganggaran keuangan pribadi 

dapat meningkatkan kebiasaan berkedihupan boros pada mahsiswa yang 

menyebabkan uang bulanan mahasiswa habis sebelum periode pengiriman 

berikutnya dari orangtua atau wali mahasiswa.  

Didasari dengan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

mengangkat topik penelitian lebih lanjut berdasarkan pembahasan yang ada. 

Penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan analisis tingkat literasi 

keuangan pada mahasiswa di Universitas Internasional Batammaka penelitian 

iniakan di beri judul “Analisis Pengaruh Financial Behavior, Financial 

Attitude, Financial Knowledge, dan Financial Influence Terhadap Financial 

Literacy pada Mahasiswa Universitas Internasional Batam” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Didasari oleh uraikan sebelumnya mengenai latar belakang permasalahan 

yang ada, berikut terdapat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan dalam 

melakukan analisis penelitian terkait latar belakang, sebagai berikut : 

1. Apakah literasi keuangan dipengaruhi oleh perilaku keuangan pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam ? 

2. Apakah literasi keuangan dipengaruhi oleh sikap keuangan pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam ? 

3. Apakah literasi keuangan dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam ? 

4. Apakah literasi keuangan dipengaruhi oleh pengaruh keuangan pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat: 

1. Mengetahui pengaruh dari perilaku keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

2. Mengetahui pengaruh dari sikap keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

3. Mengetahui pengaruh dari pengetahuan keuangan terhadap literasi 

keuangan pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

4. Mengetahui pengaruh dari pengaruh keuangan terhadap literasi keuangan 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan memiliki hasil 

penelitian yang dapat bermanfaat serta menjadi pedoman bagi :  

1. Universitas dan Institusi Pendidikan 

Melalui penelitian yang ini, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk memberikan pendidikan keuangan sebelum individu terkait 

dengan kompleksitas keuangan. 

2. Akademis  

Melalui penelitian ini, diharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi 

bagi akademis dengan menjadi informasi tambahan serta referensi bagi 

penelitian yang terdapat kaitannya terhadap literasi keuangan mahasiswa 

pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan terhadap setiap bab, maka akan 

penulis uraikan yang dibagikan kedalam lima bab pembahasan, dengan 

melakukan penjabaran sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai latar belakang bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian. Yang terdiri dari alasan dari pengangkatan 

topik penelitian ini, serta permasalahan, tujuan, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai konsep-konsep teoritis yang 

dapat dimanfaatkan sebagai landasan dasar untuk memenuhi jawaban 
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bagi masalah penelitian. Pembahasan yang ada akan terfokus pada 

literatur-literatur yang membahas teori yang relavan dengan rumusan 

masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini, akan diuraikan pembahasan mengenai rancangan 

penelitian, penentuan sampel, metode analisis, variabel penelitian dan 

data-data lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.   

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini, akan berikan uraian mengenai hasil dan pembahasan 

data statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas data, dan uji 

hipotesis yang akan menjadi hasil analisis dalam penelitian ini, yang 

kemudian akan dibandingkan dengan hasil pengujian penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya.  

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Pada bagian ini, berisikan uraian akan kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi atas penelitian yang dilakukan. Dimana kesimpulan 

berisikan tentang pendapat singkat peneliti atas hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. Bagian diuraikan tentang kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian dalam bagian keterbasan, serta diuraikan rekomendasi singkat 

dari peneliti melalui hasil penelitian yang telah dilakukan ini. 
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