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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan manusia bisa dikatakan tidak akan pernah habis dan akan 

terus menerus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan 

kebutuhan dan gaya hidup konsumtif yang semakin tinggi menyebabkan 

masyarakat menggunakan uang tanpa melakukan perencanaan atau perhitungan. 

Pada tahun 2015, lembaga riset internasional Kadance melakukan riset yang 

hasilnya adalah 28% masyarakat Indonesia menerapkan pola hidup yang sangat 

konsumtif, yaitu menghabiskan uang untuk membeli barang bukan atas dasar 

kebutuhan dan pengeluaran tersebut melebihi penghasilan yang diterima. 

Gaya hidup yang konsumtif dapat menimbulkan perilaku keuangan yang 

kurang bertanggung jawab, misalnya hilangnya kesadaran untuk menabung, 

melakukan investasi, mengatur pencadangan uang untuk digunakan pada kondisi 

mendesak, dan membuat anggaran dana untuk masa depan. Menurut Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), rasio menabung masyarakat Indonesia pada tahun 2015 adalah 

34,8% dan hanya 12,6% dari masyarakat Indonesia yang melakukan perencanaan 

keuangan. Rasio menabung tersebut bisa dikatakan rendah jika dibandingkan 

dengan negara tetangga yang rasio menabung nya hampir mencapai angka 50% 

seperti Singapura sudah 49% dan Filipina 46% (OJK, 2015). 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang bervariasi demi 

mencapai kesejahteraan hidup, maka diperlukan kemampuan finansial yang baik. 

Kemampuan finansial bukan hanya terletak pada kemampuan untuk mendapatkan 

pendapatan yang cukup, melainkan juga kemampuan untuk mengatur keuangan 
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secara bijak dan tepat (Rapih, 2016). Setiap manusia hendaknya harus memiliki 

kemampuan mengelola keuangan yang baik supaya mampu menyepadankan 

antara penghasilan dengan pengeluaran. Perilaku financial management termasuk 

masalah yang sering dibicarakan pada masa ini. Munculnya isu ini dikarenakan 

semakin besar hasrat manusia yang ingin memuaskan kebutuhan hidup sesuai 

dengan penghasilan mereka. Perilaku financial management merupakan 

kemampuan individu untuk mengatur keuangan pribadinya seperti melakukan 

perencanaan, membuat anggaran, mencari, menyimpan, mengelola, dan 

mengendalikan uang. 

Ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi individu dalam 

mengelola keuangan pribadinya. Salah satunya adalah pengetahuan. Pendidikan 

yang tinggi diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk lebih mengerti dan 

memahami cara mengelola keuangan yang baik. Apalagi ketika sudah menjadi 

mahasiswa, tantangan baru yang akan dihadapi akan lebih banyak dan beragam. 

Menurut Orton (2007), pengetahuan keuangan tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan seseorang karena pengetahuan inilah yang akan membantu individu 

dalam membuat keputusan terhadap pengelolaan keuangan pribadinya. 

Berdasarkan laporan publikasi OJK bahwa pengetahuan masyarakat 

Indonesia mengenai keuangan atau tingkat literasi masih tergolong rendah. Pada 

tahun 2016, OJK melakukan survei nasional literasi keuangan dan hasilnya 

masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan menunjukkan 

persentase sebesar 67,82%, namun hanya 29,66% masyarakat yang paham 

menggunakan produk dan layanan keuangan tersebut. Hasil survei juga 

menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dimana Kota Batam termasuk di 
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dalamnya, memiliki indeks inklusi keuangan ketiga tertinggi di Indonesia yaitu 

74,55%, namun indeks literasi keuangannya hanya 37,09%. Melalui hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya well literate untuk 

bisa mengoptimalkan uang dengan baik (OJK, 2017). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat tingkat literasi keuangan 

mahasiswa lebih rendah, hanya 23,4% dengan tingkat inklusi sebesar 64,2%. 

Padahal mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang akan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang harus bisa mengatasi 

masalah keuangan mereka secara bijak. Di antara kaum muda, mahasiswa juga 

disebut sebagai kelompok yang memiliki risiko tinggi, karenakecenderungan 

untuk menghabiskan yang yang tinggi. Mahasiswa dianggap sebagai generasi 

yang kreatif dan produktif. Seiring perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, budaya digital dan internet menjadi semakin lekat dalam kehidupan 

mahasiswa. Melalui sosial media dan online shop mereka bisa membeli apa saja 

yang diinginkan dengan mudah yang akhirnya menyebabkan gaya hidup semakin 

konsumtif. Disini orang tua memegang peran yang penting dalam mengajarkan 

anaknya untuk mengerti cara pengelolaan dan pengambilan keputusan yang tepat 

terkait masalah keuangan. Orang tua harus mendidik anaknya sejak dini tentang 

pentingnya menabung, sehingga kelak dewasa mereka akan lebih menguasai cara 

pengelolaan keuangan yang baik, bijak, dan disiplin. 

Masa kuliah merupakan masa dimana pelajar menjadi mahasiswa, 

dimana mahasiswa beralih dari sifat bergantung pada orangtua menuju sifat 

mandiri. Terkadang mahasiswa menghadapi masalah keuangan yang rumit karena 

biasanya mereka masih belum memperoleh pendapatan (Nababan & Sadalia, 
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2013). Bagi mahasiswa yang merantau dan menuntut ilmu tinggi di luar kota atau 

luar negeri, masalah yang akan muncul bisaseperti, orang tua telat mengirimkan 

dana atau uang jajan yang diberikan habis sebelum saatnya. Selain itu, 

pengelolaan keuangan yang kurang bijak karena tidak adanya anggaran 

pengeluaran, serta fasilitas gaya hidup yang mahal. Dengan berbagai kendala 

keuangan tersebut bisa berdampak pada financial management behavior 

seseorang. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting karena dapat 

membantu mengendalikan keinginan untuk membeli barang yang tidak terlalu 

penting, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan juga bisa terkontrol, tidak sia-sia, 

dan bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya dari uang yang dimiliki. 

Instrumen lain yang dirasa bisa mempengaruhi perilaku keuangan 

seseorang adalah financial attitude dan peer influence. Financial attitude 

merupakan pandangan seseorang tentang keuangan (Rajna et al., 2011). 

Seseorang yang berpandangan positif terhadap uang akan berusaha dan berpikir 

bagaimana cara mendapatkan uang dan mengatur uang yang dimiliki sehingga 

bisa mendorong individu untuk memiliki perencanaan keuangan di masa depan. 

Peer influence juga dikatakan memiliki pengaruh pada perilaku manajemen 

keuangan seseorang. Pengaruh dari teman sebaya merupakan bagian dari agen 

sosialisai yang dapat membentuk perilaku seseorang. Anak muda biasanya senang 

berdikusi dan membahas masalah mereka kepada teman sebaya karena teman 

sebaya dianggap memiliki kesamaan pikiran yang membuat mereka senang dan 

nyaman dalam bertukar pikiran. Semakin sering dan besar interaksi yang terjadi, 

besar kemungkinan akan mempengaruhi perilaku manajemen keuangan 

seseorang. 
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Secara psikologis, faktor yang dirasa dapat mempengaruhi perilaku 

keuangan seseorang adalah locus of control. Locus of control merupakan 

keyakinan akan pengendalian diri terhadap kejadian yang dialami dalam 

kehidupan yang ditentukan oleh diri sendiri atau dikontrol oleh lingkungan 

eksternal (Syatriadin, 2017). Apabila seseorang bisa mengontrol dirinya untuk 

menghabiskan uang sesuai kebutuhan, maka kemungkinan mereka juga akan 

memiliki perilaku manajemen keuangan yang baik. 

Sesuai pembahasan yang ada, peneliti ingin mencari tahu tentang 

perilaku manajemen keuangan pada mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa 

Kota Batam yang sedang melaksanakan perkuliahan memperoleh gelar Strata 1. 

Ada beberapa universitas di Kota Batam yang memiliki program studi S1 salah 

satunya adalah Universitas Internasional Batam. Jumlah mahasiswa yang dimiliki 

Universitas Internasional Batam cukup besar dan berdasarkan data dari BPKA 

tahun 2018, 80% mahasiswa Universitas Internasional Batam sudah bekerja dan 

memiliki penghasilan sendiri sehingga peneliti memilih mahasiswa Universitas 

Internasional Batam sebagai sebagai objek penelitian ini.  

Dari masalah yang diceritakan, peneliti tertarik untuk mencari tahu dan 

menganalisis tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku 

manajemen keuangan pada kalangan mahasiswa S1 Universitas Internasional 

Batam dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Financial Management Behavior pada Mahasiswa 

Universitas Internasional Batam”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat berdasarkan uraian permasalahan adalah: 

1. Apakah financial knowledge mempengaruhi financial management 

behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

2. Apakah locus of control mempengaruhi financial management  behavior 

pada mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

3. Apakah financial attitude mempenagruhi financial management  

behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

4. Apakah parental socialization mempengaruhi financial management  

behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

5. Apakah peer influence mempengaruhi financial management  behavior 

pada mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak diperoleh melalui penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apa pengaruh financial knowledge terhadap financial 

management  behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

2. Untuk mengetahui apa pengaruh locus of control terhadap financial 

management  behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

3. Untuk mengetahui apa pengaruh financial attitude terhadap financial 

management  behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 
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4. Untuk mengetahui apa pengaruh parental socialization terhadap 

financial management  behavior pada mahasiswa di Universitas 

Internasional Batam. 

5. Untuk mengetahui apa pengaruh peer influence terhadap financial 

management  behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharap dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi akademisi 

  Dapat menyediakan informasi dan bahan bacaan serta memberi 

kontribusi dan referensi baru pada kajian tentang penelitian yang serupa. 

2. Bagi penulis 

 Di samping sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas 

Internasional Batam, penelitian ini diharapkan bisa memberi 

pengalaman, menambah pengetahuan penulis tentang hal apa saja yang 

mempengaruhi financial management behavior, serta dapat dijadikan 

sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari di masa 

kuliah. 

3. Bagi pembaca 

Penulis berharap penelitian ini dapat menyediakan manfaat edukasi yang 

bisa menambah informasi bagi pembaca serta menambah kesadaran 

dalam hal keuangan di kalangan mahasiwa. 
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1.5   Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca mengerti isi dan maksud dari penelitian 

ini, maka sistematika penulisan penelitian ini dibuat secara sistematis dan terarah 

yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Penulis membahas latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika 

penyampaian. 

BABII   : LANDASAN TEORI 

Penulis menjelaskan mengenai teori yang dicantumkan berupa 

pengertian yang diambil dari kutipan buku dan artikel studi terdahulu 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

BABIII  : METODE PENELITIAN 

Penulis menjabarkan rancangan penelitian dan metode yang 

digunakan pada analisis data berupa jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, data yang dibutuhkan, populasi 

dan sampel data. 

BABIV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV, berisi analisis data dan hasil pengolahan data yang 

didapatkan dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

BABV  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Penulis memuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, 

keterbatasan yang dialami penulis selama penelitian, serta 
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rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa Universitas 

Internasional Batam 
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