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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang 

baik, suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu dengan 

memiliki tujuan dan arti yang jelas. Kejelasan itu bagi perusahaan akan 

terlihat dalam perjalanan proses yang berlangsung baik secara jangka pendek 

dan jangka panjang (Fahmi, 2014). Pengelolaan keuangan perusahaan tidak 

jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan 

keluarga membutuhkan seseorang yang dapat mengelola keuangan dengan 

baik dan biasanya dalam keluarga yang mengelola keuangan adalah seorang 

ibu karena biasanya seorang ibu dianggap lebih mampu mengatur 

pengeluaran keuangan.  

Perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang 

dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, 

efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang 

sejahtera. Manajemen keuangan keluarga adalah cara mengatur keuangan 

keluarga dengan teratur dan cermat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan / penilaian (Yohana dan  Maya, 2017). Dalam mengatur 

keuangan agar efisien kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita 

perhatikan dalam mengatur keuangan. Ibu rumah tangga harus mengetahui 

pengeluaran apa saja untuk kehidupan sehari-hari seperti biaya listrik, air, 

makanan pokok dan lain-lain.  
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Melalui manajemen keuangan, kita akan belajar cara mengambil 

keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga. 

Kita dapat memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting, dan kurang 

penting, sehingga harapannya ada uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa 

depan dengan cara menabung. Melalui pengelolaan yang baik, maka uang 

yang terbatas pun dapat dikendalikan penggunaannya, sehingga akan 

membawa kesejahteraan bagi keluarga (Yohana dan  Maya, 2017).  

Meningkatnya kebutuhan manusia, sikap konsumerisme, serta gaya 

hidup yang tinggi mengakibatkan beberapa masyarakat tidak sadar bahwa 

mereka telah menggunakan uangnya tanpa adanya perhitungan. Menurut hasil 

riset yang dilakukan oleh lembaga riset internasional Kadance pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa 28 persen orang Indonesia memiliki gaya hidup 

konsumtif yang tidak sehat, dimana jumlah pengeluaran lebih besar daripada 

jumlah pendapatan (Susilawati, 2016). 

Nugroho (2017) menyatakan bahwa hasil survey konsumen yang 

dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia menunjukkan bahwa 

konsumen masih optimis terhadap kondisi perekonomian dan tidak tampak 

terjadi penurunan belanja. Optimisme konsumen terhadap kondisi 

perekonomian bisa dilihat dari tidak terpengaruhnya daya beli masyarakat di 

mal-mal yang ada di Kota Purwokerto. Hasil survey penjualan eceran oleh 

pedagang juga masih menunjukkan adanya peningkatan. Saat ini belum 

terdengar adanya perusahaan yang gulung tikar dan melakukan tindakan PHK 

di Banyumas (detik.com). Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) 
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Purwokerto menilai kelesuan pasar tidak terjadi di daerahnya. Dilihat dari 

beberapa indikator, dana pihak ketiga di bank umum hingga September masih 

ada pertumbuhan 4 persen year on year, pada posisi Rp.11,6 triliun dengan 

Rp.6,9 triliun berupa tabungan (Anugrah, 2017). 

Keberhasilan pengelolaan keuangan juga dapat dilihat dari beberapa 

faktor seperti sikap keuangan, pengetahuan keuangan, dan sosio demografi. 

Faktor yang pertama yaitu sikap keuangan. Sikap keuangan adalah ukuran 

keadaan pikiran, pendapat dan penilaian seseorang terhadap dunia yang 

ditinggali, sehingga sikap keuangan dapat diartikan sebagai keadaan pikiran, 

pendapat dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya yang 

diaplikasikan ke dalam sikap (Amanah dkk, 2016). Keberhasilan pengelolaan 

keuangan pada keluarga bisa dilihat dari bagaimana keluarga tersebut 

menyikapi keuangan dalam keluarga tersebut. Bagaimana keluarga tersebut 

mengatur pengeluaran agar tidak lebih besar dari pemasukan dan pola fikir 

keluarga tersebut untuk mengendalikan pengeluaran yang efisien.  

Menurut Yulianti dan Silvy (2013), dalam melakukan pengelolaan 

keuangan haruslah ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik 

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan 

tersebut dapat melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Sikap 

keuangan atau financial attitudes dapat diartikan sebagai keadaan pikiran, 

pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Semakin baik sikap atau mental 

keuangan seseorang maka perilaku keuangan seseorang dalam pengambilan 

keputusan investasi semakin baik. Maka pada sikap keuangan perlu adanya 
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peningkatan pada indikator pengembangan diri. Pengembangan diri dalam hal 

keuangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi lebih dari satu 

jenis (jangka panjang, tabungan darurat, dan jangka pendek), menabung 

secara rutin tiap bulannya (Aminatuzzahra, 2014). 

Financial attitude yang dimiliki oleh seseorang akan membantu 

individu tersebut dengan menentukan sikap dan berperilaku mereka dalam hal 

keuangan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan 

pribadi, atau bagaimana keputusan individu mengenai bentuk investasi yang 

akan diambil (Budiono, 2014).Menurut Sina (2013) menyatakan bahwa sikap 

keuangan yang positif dapat mempengaruhi keputusan menabung karena 

keputusan menabung merupakan bagian dari keputusan keuangan. Maka dari 

itu dalam pengelolaan keuangan sikap keuangan yang positif itu penting agar 

pemasukan yang diperoleh ada lebihnya dan bisa untuk ditabung untuk 

keperluan mendesak ataupun untuk tabungan hari tua jika kita sudah tidak 

bekerja. Tabungan keluarga juga dapat digunakan untuk membeli keinginan 

yang ditargetkan oleh keluarga tersebut. 

Selain faktor sikap keuangan ada pula faktor pengetahuan keuangan 

yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pada keluarga. Pada keluarga 

sangat dibutuhkan pengetahuan keluarga agar dapat mengelola keuangan 

keluarganya dengan baik. Semakin terampil mental seorang (pengetahuan 

seseorang akan keuangan baik) maka semakin baik perilaku keuangan seperti 

pengelolaan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan investasi 

(Aminatuzzahra, 2014). 
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Menurut Amanah, Rahardian dan Iradianty (2016) mengemukakan 

secara umum kurangnya pengetahuan keuangan seseorang diakibatkan oleh 

pendidikan. Dengan asumsi bahwa pendidikan dapat meningkatkan 

pengetahuan yang akan menghasilkan pengambilan keputusan keuangan yang 

lebih efektif. Semakin banyak seseorang menerima pendidikan maka 

financial knowledge orang tersebut juga akan bertambah. Orang-orang yang 

memiliki pendidikan yang lebih tinggi juga akan lebih waspada mengenai 

masa depan mereka. Sehingga mereka akan lebih barhak mencari tau 

mengenai cara-cara untuk menyimpan aset mereka.  

Dalam penelitian Andrew (2014), menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku 

keuangan dimana semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang yang 

dimiliki akan cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya. Maka 

dari itu pengetahuan keuangan perlu diperoleh agar nantinya keluarga bisa 

mengelola keuangan keluarga dengan lebih efisien. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015), pada masyarakat Vietnam 

menyatakan bahwa sikap keuangan dan pengetahuan keuangan memiliki 

sikap dan hubungan positif dengan perilaku manajemen keuangan. Orang 

yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik akan memiliki perilaku 

keuangan seperti membayar semua tagihan tepat waktu, membukukan 

pengeluaran sikap bulan, dan memiliki dana darurat.  

Indonesian National Strategy For Financial Literacy (2013:16) 

menjelaskan bahwa usia, pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
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pendapatan dan distribusi geografis adalah faktor demografi untuk menilai 

tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Demografi merupakan ilmu 

yang mendalami susunan dan proses penduduk di suatu wilayah. Demografi 

menjadi salah satu alat untuk mendalami perubahan penduduk dengan 

menggunakan data kependudukan serta perhitungan matematis mengenai  

perubahan jumlah, persebaran dan susunannya (Adioetomo, 2013:3). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono & Damanik 

(2016) yang meneliti tentang Pengaruh Financial Attitude, Financial 

Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba mengganti variabel parental 

income menjadi variabel sosio demografi. Karena studi kasus pada penelitian 

ini yaitu keluarga jadi parental income tidak pas untuk menjadi variabel 

dalam penelitian ini. Sosio demografi penting dilakukan karena variabel sosio 

demografi dianggap dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. 

Error! Bookmark not defined.Tabel 1.1 

Jumlah Keluarga Menurut Kacamatan dan Klasifikasi Keluarga 

Di Kabupaten Banyumas Tahun 2017 

No Kecamatan Jumlah Keluarga 

1 Cilongok 31863 

2 Ajibarang 25230 

3 Purwokerto Utara 23981 

4 Sokaraja 22022 

5 Kembaran 21761 

6 Wangon 21186 

7 Sumbang 20650 

8 Purwokerto Selatan 19860 

9 Kemranjen 18567 

10 Pekuncen 18001 

11 Jatilawang 16654 

12 Karang Lewas 16514 

13 Kebasen 16205 

14 Sumpiuh 15070 
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Sumber: Data Banyumas Dalam Angka 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tentang Pengaruh Sikap 

Keuangan, Pengetahuan Keuangan Dan Sosio demografi Terhadap 

Pengelolaan Keuangan penting dilakukan karena untuk menganalisis dampak 

dari sikap keuangan, pengetahuan keuangan dan sosio demografi terhadap 

pengelolaan keuangan di Kecamatan Wangon serta untuk mengetahui tingkat 

pemahaman pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh setiap individu. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1) Apakah sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga? 

2) Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan keluarga? 

3) Apakah usia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

keluarga? 

15 Purwokerto Timur 14821 

16 Patikraja 14593 

17 Gumelar 14262 

18 Rawalo 13974 

19 Kedung Banteng 13874 

20 Purwokerto Barat 13565 

21 Baturraden 13186 

22 Lumbir 13154 

23 Kalibagor 13039 

24 Tambak 12795 

25 Banyumas 12618 

26 Purwojati 9763 

27 Somagede 9302 
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4) Apakah jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga? 

5) Apakah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada pembatasan variabel pengelolaan keuangan 

keluarga yaitu mencakup 3 variabel sikap keuangan, pengetahuan keuangan 

dan sosial demografi dan penelitian ini dilakukan terhadap keluarga yang 

tinggal diwilayah Kecamatan Wangon tahun 2017. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan 

keluarga. 

2) Mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga. 

3) Menegtahui pengaruh usia terhadap pengelolaan keuangan keluarga. 

4) Mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap pengelolaan keuangan 

keluarga. 

5) Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pengelolaan keuangan 

keluarga. 
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E. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Akademik  

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengembangkan teori pengelolaan keuangan serta dapat dijadikan bahan 

acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan referensi untuk 

mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang pengaruh sikap keuangan, 

pengetahuan keuangan, dan sosial demografi terhadap pengelolaan 

keuangan. 

3) Bagi Keluarga dan Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan agar dapat menggunakan uang secara bijak dan dapat 

memberi masukan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan 

investasi. 
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