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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat secara 

langsung mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini dapat 

menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sehat dimana 

pengeluaran masyarakat lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Untuk itu 

masyarakat butuh pengetahuan mengenai pengontrolan keuangan 

mahasiswa masing-masing sehingga kondisi ekonomi mahasiswa dapat 

terjaga dan membantu mahasiswa di hari tua nanti. 

Literasi keuangan atau financial literacy adalah tingkat 

pengetahuan, keterampilan, keyakinan masyarakat terkait lembaga 

keuangan serta produk dan jasanya yang dituangkan dalam parameter 

ukuran indeks (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Literasi keuangan 

membantu dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan 

dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dimasa yang 

akan datang. 

Literasi keuangan sangat penting untuk seseorang dalam membuat 

keputusan terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari seperti 

dalam mengambil keputusan untuk menabung dan investasi untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Literasi keuangan 

selain bermanfaat bagi individunya sendiri juga bermanfaat untuk 

keberlangsungan sistem perekonomian suatu negara. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan merupakan 

rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, 

keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas, sehingga 

mahasiswa mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dari 

pengertian tersebut diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan 

maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga 

jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat 

mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan 
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keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa 

(Lestari, 2015). 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dari hasil survei pada tahun 2016, 

tingat literasi keuangan di Batam sekitar 9.82% dan inklusi keuangan 

sekitar 8%. Hasil survey ini menunjukan bahwa literasi keuangan di batam 

sangat rendah bila dibandingkan dengan Negara tetangga. Tingkat literasi 

keuangan Singapura sebesar 96%, Malaysia 81% dan Thailand 78%. 

Perilaku keuangan masyarakat batam yang cenderung konsumtif 

menimbulkan perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti minimnya 

kegiatan menabung, berinvestasi, perencanaan dana hari tua, perencanaan 

dana darurat dan pada akhirnya mahasiswa tidak bisa untuk terhindar dari 

masalah keuangan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan 

penelitian dalam lingkungan mahasiswa dimana mahasiswa sebagai calon 

generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya sehingga 

literasi keuangan Indonesia dapat mengalami peningkatan. 

Literasi keuangan dapat dikaitkan dengan beberapa factor yang 

mempengaruhinya antara lain pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, 

pengetahuan finansial, edukasi finansial, dan perilaku keuangan seseorang. 

Pengaruh keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi literasi 

keuangan.  Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama sebagai 

pembentuk keterampilan hidup pada anak. Dari beberapa aspek yang 

tercakup dalam pendidikan anak di keluarga, aspek keuangan memiliki 

pengaruh yang besar dalam proses pendewasaan anak menuju kehidupan 

yang mandiri dan sejahtera. 

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi literasi keuangan 

adalah peer influence atau pengaruh teman sebaya. Saat usia ini anak 

seakan lebih mendengarkan perkataan teman sebaya daripada perkataan 

orang tua, menuruti nasihat teman sebaya daripada nasihat gurunya. Lebih 

parah lagi, mahasiswa mengikuti prinsip hidup teman sebaya daripada 

prinsip hidup imannya (ajaran agama). Seorang remaja akan melakukan 

apa pun, dengan cara apa pun, supaya tetap dapat diterima oleh teman 
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sebayanya. Teman sebaya adalah pribadi-pribadi yang membentuk jati 

diri, kebanggaan, serta makna hidup mahasiswa.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi literasi keuangan adalah 

pengetahuan, edukasi, dan perilaku keuangan. Setiap individu mempunyai 

cara pandang dan perilaku yang berbeda terkait dengan uang. Uang dapat 

mempengaruhi sikap seseorang untuk berfikir dan bertindak secara 

irrasional. Pengetahuan finansial, edukasi finansial, dan perilaku keuangan 

seseorang akan membantu individu tersebut dalam menentukan sikap dan 

berperilaku mahasiswa dalam hal keuangan, baik dalam hal pengelolaan 

keuangan, ataupun penganggaran keuangan pribadi.  

Dengan keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini, peneliti 

memilih objek penelitian dalam lingkungan mahasiswa Universitas 

International Batam karena mahasiswa merupakan individu yang memiliki 

kemampuan finansial untuk membeli barang yang mahasiswa butuhkan 

ataupun mahasiswa inginkan. Selain dari itu, berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari website PDDikti atau dikenal dengan Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa Universitas International Batam 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan total peningkatan 

34.46% dari tahun 2015-2018.  

 

Sumber : PDDikti, (2019) 
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Berdasarkan uraian permasalah di atas, mendorong penulis  untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Family Influence, 

Peer Influence, Financial Knowledge, Financial Education, dan 

Financial Attitude Terhadap Financial Literacy Mahasiswa 

Universitas International Batam.” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian, maka 

permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu  

1. Apa pengaruh family influence terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas International Batam? 

2. Apa pengaruh peer influence terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas International Batam? 

3. Apa pengaruh financial knowledge terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas International Batam? 

4. Apa pengaruh financial education terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas International Batam ? 

5. Apa pengaruh financial attitude terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas International Batam? 

 

1.3. tujuan dan manfaat penelitian  

1.3.1 tujuan penelitian 

berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh family influence terhadap financial 

literacy pada mahasiswa Universitas International Batam? 

2. Untuk mengetahui pengaruh peer influence terhadap financial 

literacy pada mahasiswa Universitas International Batam? 

3. Untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial 

literacy pada mahasiswa Universitas International Batam? 

4. Untuk mengetahui pengaruh financial education terhadap financial 

literacy pada mahasiswa Universitas International Batam? 
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5. Untuk mengetahui pengaruh financial attitude terhadap financial 

literacy pada mahasiswa Universitas International Batam? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi 

sebagai gambaran, pedoman, atau perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis.  

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambahkan pemahaman mengenai pentingnya literasi 

keuangan dalam mengelola keuangan pribadi untuk masa yang 

akan datang. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dituliskan dengan tujuan untuk 

menguraikan isi dan pembahasan dari masing-masing bab dalam penelitian 

ini secara garis besar. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep teoritis yang 

digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab 

masalah-masalah penelitian. Pembahasan masalah pada bagian ini 

lebih difokuskan pada literatur-literatur yang membahas teori yang 

relevan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi operasional variabel seperti variabel dependen 

dan variabelindependen, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data, dan uji hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang proses analisis data dan hasil 

pengujian hubungan variabel hipotesis serta pembahasan tentang 

hubungannya dengan pengolahan terhadap data primer yang 

diperoleh. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberi rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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