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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 6,02%, 

mengalami kenaikan sebesar 1,41% dibandingkan tahun 2016 (BPS, 2017). 

Hal ini, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin 

membaik. Peningkatan kesejahteraan ini mendorong potensi dana yang 

dimiliki oleh masyarakat untuk diinvestasikan. Namun, realitanya hal ini tidak 

diimbangi dengan pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan yang 

masih sangat minim. Hal inilah yang mendorong peningkatan kepuasan di 

masyarakat juga berdampak rendah sehingga dalam pengelolaan keuangan 

masyarakat masih sangat jauh dari kata memuaskan. 

Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS,2017) menunjukkan 

bahwa biaya hidup di Ajibarang yang cukup tinggi, faktanya dari data 

Pemerintah Ajibarang pergerakan ekonomi di Ajibarang meningkat pesat 

dengan berbagai macam status pekerjaan yang paling dominan adalah orang 

yang berusaha sendiri dengan buruh atau karyawan atau pegawai dengan 

dominasi hampir mencapai 25%. Dengan Desa Ajibarang Kulon sebagai pusat 

dari induk pemerintahan dan juga ekonomi hal ini yang mendorong minat 

untuk meneliti bagaimana perilaku keuangan di Desa Ajibarang Kulon dengan 

tolak ukur kepuasan manajemen keuangan keluarga, berdasarkan adanya biaya 

hidup yang tinggi dapat menimbulkan adanya kesulitan keuangan. Kesulitan 

keuangan tidak hanya sekedar berdasarkan income tetapi dapat muncul dengan 
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adanya kesalahan pengelolaan keuangan sehingga ada faktor seperti financial 

literacy, financial attitude, financial management behaviour sebagai faktor 

yang memengaruhi terhadap financial satisfaction (kepuasan manajemen 

keuangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengingatkan sekaligus memberi 

wawasan kepada individu berstatus menikah atau keluarga bahwa untuk 

mencapai kepuasan manajemen keuangan diperlukan sikap keuangan dan 

perilaku pengelolaan keuangan yang baik. 

Menurut Solvic dalam teori Solvic perilaku keuangan mulai dikenal 

berbagai pihak terutama akademisi mengemukakan aspek psikologi pada 

investasi. Tversky dan Kahneman dalam Manurung (2012), menyampaikan 

penilaian pada kondisi ketidakpastian yang bisa menghasilkan heuristik atau 

bias. Teori ini dimulai dengan mengkritik teori Utilitas yang paling banyak 

dipergunakan dalam menganalisis investasi terutama dalam kondisi berisiko. 

Manusia dalam mengambil keputusan berperilaku menurut ilmu psikologi. 

Pengambilan keputusan kondisi berisiko dapat dipandang sebagai sebuah 

pilihan antara prospek (Manurung, 2012). Seluruh manusia mempunyai tujuan 

hidup yang ingin dicapai, tujuan hidup yang berbeda antara individu yang satu 

dengan yang lainnya, tetapi pada umumnya setiap manusia ingin mencapai 

hidup yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Manusia akan merasakan 

kebahagiaan jika telah mendapatkan segala sesuatu yang telah diimpikannya. 

Kebahagiaan hidup di dunia dapat diindikasikan pada berbagai macam ukuran 

yang berbeda tergantung pada setiap individu. Dalam bidang keuangan, 
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manusia dapat merasakan kebahagiaan jika telah mencapai financial 

satisfaction (kepuasan manajemen keuangan).  

Menurut Hira dan Mugenda (2008), financial satisfaction (kepuasan 

manajemen keuangan) merupakan gambaran umum dalam memprediksi 

kepuasan hidup, sebagai ukuran kesejahteraan subjektif (subjective well-

being). Kepuasan manajemen keuangan merupakan evaluasi subjektif 

terhadap kondisi keuangan yang memuaskan atau tidak memuaskan (Long, 

Viet, dan Diep, 2016. Financial satisfaction merupakan bagian yang 

membangun kesejahteraan umum. Financial satisfaction termasuk kepuasan 

dengan satu tujuan (materi) dan non materi (Coskuner, 2016). Dengan kondisi 

kehidupan yang berbeda setiap manusia di penjuru dunia, kondisi keuangan 

dan lingkungan sosial harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar 

untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari 

sering kita jumpai peristiwa pernikahan, perceraian, kecelakaan, kerugian 

investasi, masalah terhadap kesehatan, dan lain-lain. Tingkat harapan hidup 

yang  tinggi dan keinginan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik 

akan membentuk individu yang lebih bertanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhan serta keinginan yang akan mempengaruhi financial satisfaction 

(Halim dan Astuti, 2015).  

Untuk mencapai kepuasan menurut Suryanto (2017) financial behavior 

merupakan suatu cara yang dilakukan setiap orang untuk memperlakukan, 

mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya sedangkan, 

menurut Gitman (dalam Agustina, 2016) perilaku keuangan pribadi ialah suatu 
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cara yang dilakukan seseorang dalam mengelola uang sebagai keputusan 

penggunaan, keputusan penentuan sumber dana, dan keputusan untuk 

perencanaan pensiun. Perilaku keuangan sangat erat kaitannya dengan 

pengelolaan keuangan. Cummins (dalam Agustina, 2016) menyatakan bahwa 

untuk mencapai kesuksesan dalam hidup salah satu faktor pentingnya adalah 

kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan, sehingga pengetahuan 

akan pengelolaan keuangan penting bagi semua anggota masyarakat, termasuk 

keluarga. 

Perry dan Morris (dalam Zahriyan, 2016) berpendapat bahwa terdapat 

lima komponen untuk mengukur perilaku pengelolaan keuangan yang baik, 

diantaranya adalah mampu membelanjakan uang seperlunya, membayar 

kewajiban bulanan tepat waktu, merencanakan penggunaan keuangan untuk 

keperluan di masa mendatang, menabung, dan menyisihkan dana untuk diri 

sendiri maupun keluarga.  Setiap individu pasti mempunyai karakteristik 

perilaku keuangan yang berbeda, baik internal maupun eksternal. Faktor 

internal yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan adalah psikologis, 

meliputi sifat dan karakter. Sedangkan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi perilaku keuangan terdiri dari pengetahuan keuangan 

(financial knowledge), sikap keuangan (financial attitude), tingkat pendapatan. 

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai suatu 

fakta, konsep, kebijakan, dan suatu alat fundamental yang dapat menjadi dasar 

seseorang untuk menjadi lebih “pintar” dalam mengelola keuangan pribadi, 

membuat financial planning, maupun untuk menetapkan financial decision. 
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Literasi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan membaca, 

menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan personal 

(Personal financial) yang mempengaruhi kesejahteraan. Laily (2013) 

mengemukakan bahwa pengetahuan keuangan adalah kecerdasan dan 

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Pengetahuan keuangan 

mencakup pengetahuan yang terkait masalah keuangan, seperti pengenalan 

mengenai lembaga jasa keuangan, apa saja produk dan jasa keuangan, fitur-

fitur yang melekat pada produk dan jasa keuangan, manfaat dan resiko dari 

produk dan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen 

pengguna jasa keuangan. Selain itu, pengetahuan keuangan juga mencakup 

kemampuan dan keterampilan bagaimana caranya menghitung bunga, hasil 

investasi, denda dan sebagainya.  

Chen dan Volpe (1998) dalam Margaretha (2015) membagi literasi 

keuangan menjadi empat aspek, yaitu: Pertama, pengetahuan keuangan dasar 

(basic financial knowledge) yang mencakup pengeluaran, pendapatan, aset, 

hutang, ekuitas, dan risiko. Kedua, simpanan dan pinjaman (saving and 

borrowing), seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan pengeluarannya akan cenderung menyimpan sisa uangnya 

tersebut untuk kebutuhan di masa depan. Ketiga, proteksi atau asuransi 

(insurance) mempunyai tujuan untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi 

hal yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau 

kerusakan. Keempat, investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman 
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dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang 

akan datang. 

Perilaku keuangan (financial behavior) dapat mengubah cara 

bagaimana sesuatu terlihat berdasarkan moral seseorang, budaya, dan nilai-

nilai pribadi terhadap keputusan dan produk keuangan. Semua aktivitas dan 

pengambilan keputusan dalam kehidupan tidak hanya berdasarkan pada uang. 

Tetapi uang sebagai sarana mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dalam memperoleh sesuatu. Budaya konsumerisme yang tinggi dan 

hampir semua harga kebutuhan meningkat tajam. Harga yang semakin 

meningkat tanpa diimbangi kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, 

maka mengelola keuangan secara tepat merupakan suatu hal yang sangat 

penting untuk mencapai financial satisfaction (kepuasan manajemen 

keuangan). Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Robin 

Henager dan Sophia T. Anong (2014) tentang pengaruh literasi keuangan 

terhadap kepuasan manajemen keuangan hasilnya menunjukan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan manajemen keuangan  

Sebagian orang memilih alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya 

demi mendapatkan penghasilan tambahan dengan mencari pekerjaan lain 

selain pekerjaan utamanya. Tingkat kesejahteraan menjadi tujuan seseorang 

dalam bekerja, banyak pendapat mengatakan semakin tinggi tingkat 

penghasilan seseorang maka akan semakin sejahtera orang tersebut. 

Sepertinya pandangan tersebut saat ini tidak begitu relevan lagi. Tingkat 

pendapatan yang tinggi tanpa diiringi dengan pengelolaan yang baik maka 
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tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi seseorang (Putra, Handayani, dan 

Pambudi, 2015).  

Financial attitude adalah persepsi terhadap pentingnya melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (Chandra dan Mamarista, 2015). 

Seseorang yang mempunyai persepsi untuk hidup mewah dan hedonisme akan 

lebih senang untuk mengikuti perkembangan gaya hidup yang modern 

meskipun terkadang bertolak belakang dengan kondisi ekonomi yang 

sebenarnya. Financial attitude dapat menentukan perilaku seseorang dalam 

meningkatkan kepuasan yang berhubungan dengan keuangan sehingga 

mempengaruhi  financial satisfaction.  

Berdasarkan adanya biaya hidup yang tinggi dapat menimbulkan 

adanya kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya sekedar 

berdasarkan income tetapi dapat muncul dengan adanya kesalahan 

pengelolaan keuangan sehingga dibutuhkan adanya faktor selain income yaitu  

financial literacy, financial attitude,  financial management behavior sebagai 

faktor yang mempengaruhi terhadap financial satisfaction (kepuasan 

manajemen keuangan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farida 

Komalasari (2016) hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan manajemen keuangan. Sikap keuangan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan manajemen keuangan, dan perilaku 

manejemen keuangan berpengaruh terhadap kepuasan manajemen keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nujmatul Laily (2013) hasil 

penelitian menunjukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Selanjutnya menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Irine Herdjiono (2016) hasilnya menunjukan 

bahwa sikap merupakan faktor penting dalam mendukung perilaku keuangan 

dimana sikap umumnya dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi sosial 

sedangkan pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku 

keuangan karena pengetahuan keuangan kurang efektif dinegara atau wilayah 

berpenghasilan rendah.  

Sedangkan penelitian Mien dan Thao (2015) yang dilakukan pada 

masyarakat Vietnam hasilnya menunjukan bahwa sikap keuangan dan 

pengetahuan keuangan memiliki hubungan signifikan positif dengan perilaku 

manajemen keuangan. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yopie Kurnia 

Erista Halim dan Dewi Astuti (2015) yang meneliti tentang pengaruh literasi 

keuangan terhadap kepuasan keuangan dengan perilaku manajemen keuanga 

sebagai variabel pemediasi hasilnya menunjukan bahwa agar dilakukan 

peningkatan pengetahuan keuangan dan perilaku manajemen keuangan 

memediasi peran pengetahuan keuangan terhadap kepuasan finansial. 

Kurangnya pengetahuan mengenai keuangan akan berdampak pada 

kurangnya kesejahteraan karena pengelolaan keuangan dengan baik dapat 

menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Berdasarkan data dari banyumas.bisnis.com, total penduduk Banyumas yaitu 

1.554.527 jiwa dengan wilayah Ajibarang menempati urutan ke dua setelah 

kecamatan Cilongok dalam kategori penduduk berumur 15 tahun keatas yang 

bekerja menurut wilayah dan status pekerjaan utama, dengan tingkat 
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pertumbuhan penduduk di Ajibarang yang pesat khususnya wilayah Ajibarang 

Kulon menunjukkan bahwa financial literacy yang kurang pada masyarakat di 

Ajibarang yang menyebabkan tidak terarah dalam membuat keputusan 

mengenai pengelolaan keuangan. Rendahnya pemahaman mengenai 

pengelolaan keuangan yang akan berdampak pada financial satisfaction 

(kepuasan manajemen keuangan).   

Menurut data dari Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2018 Ajibarang 

menurut letak geografis yaitu berada di barat kabupaten Banyumas dengan 

memiliki 15 Desa dengan luas wilayah mencapai 66,50 . Ditinjau dari 

kondisi perekonomian Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon 

merupakan wilayah yang paling berpengaruh terbukti dengan pusat 

pemerintahan, pusat kesehatan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan juga  

bertempat di wilayah Ajibarang Kulon. 

Desa Ajibarang Kulon memiliki jumlah populasi yang tinggi diantara 

desa – desa lain yang ada di Kecamatan Ajibarang, hal ini juga berdampingan 

dengan gaya hidup yang tinggi yang artinya bahwa warga Desa Ajibarang 

Kulon memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi dengan berbagai 

macam status pekerjaan. Warga Desa Ajibarang Kulon memiliki tingkatan 

melek huruf yang baik, buta huruf jarang ditemui di Ajibarang Kulon karena 

pada umumnya warga Ajibarang Kulon memiliki pendidikan dengan baik. 

Tingkat pendapatan dan gaya hidup di Desa Ajibarang Kulon yang cukup 

tinggi namun, jika dalam mengelola keuangan belum bisa dikatakan 

memuaskan atau masih jauh dari kata puas dan tanpa di landasi dengan 
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pengetahuan dan sikap yang kuat maka akan tidak mungkin jika dalam 

mewujudkan keluarga yang sejahtera akan hilang dalam waktu yang singkat.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang “PENGARUH 

LITERASI KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP 

PERILAKU DAN KEPUASAN MANAJEMEN KEUANGAN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku manajemen keuangan ? 

2. Apakah sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku manajemen keuangan ? 

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan manajemen keuangan ? 

4. Apakah sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan manajemen keuangan ? 

5. Apakah perilaku manajemen keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan manajemen keuangan ? 

6. Apakah perilaku manajemen keuangan mampu memediasi literasi 

keuangan terhadap kepuasan manajemen keuangan ? 

7. Apakah perilaku manajemen keuangan mampu memediasi sikap keuangan 

terhadap kepuasan manajemen keuangan ? 
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C. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini ada pembatasan variabel kepuasan manajemen 

keuangan yaitu mencakup 3 vairabel literasi keuangan dan sikap keuangan 

sedangkan perilaku manajemen keuangan dijadikan variabel mediasi dan 

penelitian ini dilakukan kepada keluarga yang tinggal di wilayah Ajibarang 

Kulon dengan periode penelitian yaitu tahun 2018. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah disusun, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah 

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku 

manajemen keuangan pada keluarga masyarakat di Ajibarang Kulom 

2. Untuk menganalisis pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku 

manajemen keuangan pada keluarga masyarakat di Ajibarang Kulon 

3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepuasan 

manajemen keuangan pada keluarga masyarakat di Ajibarang Kulon 

4. Untuk menganalisis pengaruh sikap keuangan terhadap kepuasan 

manajemen keuangan pada keluarga masyarakat di Ajibarang Kulon 

5. Untuk menganalisis pengaruh perilaku manajemen keuangan terhadap 

kepuasan manajemen keuangan pada keluarga masyarakat di Ajibarang 

Kulon 

6. Untuk menganalisis pengaruh mediasi perilaku manajemen keuangan 

antara literasi keuangan terhadap kepuasan manajemen keuangan pada 

keluarga masyarakat di Ajibarang Kulon 
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7. Untuk menganalisis pengaruh mediasi perilaku manajemen keuangan 

antara sikap keuangan terhadap kepuasan manajemen keuangan pada 

keluarga masyarakat di Ajibarang Kulon 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah mengetahui pengaruh dari literasi 

keuangan dan sikap terhadap perilaku dan kepuasan manajemen keuangan 

pada keluarga di Ajibarang Kulon 

2. Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat diharapkan penelitian ini memperluas 

wawasan tentang mengatur dan menggunakan keuangan dalam 

berkeluarga 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya.  
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