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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 

yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan 

bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia sebesar 8,93% dan 

hanya meningkat sebesar 0,93% dari indeks literasi keuangan syariah pada 

tahun 2016. Sementara itu dari sisi inklusi keuangan syariah telah 

mencapai 9,1%  (OJK,  2019).  Meningkatnya  kesadaran  masyarakat 

akan pentingnya pengelolaan keuangan ini tidak terlepas dari semakin 

baiknya pengetahuan masyarakat dalam mengelola asetnya. Selain itu 

tingkat pendidikan, pendapatan, akses informasi serta berbagai  

kemudahan terhadap layanan keuangan juga menjadi salah satu faktor 

pendorong kondisi ini terjadi. (SNLIK, 2019 OJK). 

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengelola uang yang dimiliki untuk berkembang dan bertambah yang 

mempunyai tujuan untuk mensejahterakan hidup dimasa yang akan datang 

(Djuwita and Yusuf 2018). Sedangkan literasi keuangan syariah adalah 

perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai dengan 

syariat islam didalamnya (Djuwita and Yusuf 2018). Literasi keuangan 

syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, diantaranya pengelolahan 
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uang dan harta (menabung untuk hari tua dan dana darurat untuk digunakan 

sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, 

investasi, dan asuransi. Ada juga aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, 

dan shadaqah. Aspek lainnya adalah tentang zakat dan warisan (Djuwita and 

Yusuf 2018). Tingkat literasi keuangan di Indonesia dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu well literate, sufficient literate, less literate, no-literate. 

(Djuwita and Yusuf 2018) 

Tingkat literasi keuangan yang baik akan memberikan kemudahan 

bagi pelaku usaha (UMKM) dalam mengakses permodalan dari lembaga 

keuangan khususnya yang berprinsip syariah. Selain itu akan dapat 

meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengelolahan keuangan yang 

akan berdampak pada perkembangan usahanya yang ditandai dengan 

meningkatnya pendapatan, volume penjualan, peningkatan laba usaha, dam 

meningkatnya permintaan, meningkatnya permodalan yang tidak hanya 

bersumber dari modal yang berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari 

lembaga keuangan (Djuwita and Yusuf 2018). 

Saat ini keuangan syariah makin berkembang pesat dengan 

banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk 

dan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam (Djuwita and Yusuf 2018). 

Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik 

keuangan yang mengarah pada riba, maysir, dan gharar, tetapi faktanya 

keuangan syariah hingga saat ini masih memiliki pangsa pasar yang rendah 

di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim (Djuwita and 
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Yusuf 2018). Oleh karena itu keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha 

agar mampu menentukan pilihan dan memanfaatkan produk dan layanan 

jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam 

melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari 

aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (Djuwita and 

Yusuf 2018). 

Kota Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, 

Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas 

di barat. Kota Purbalingga mempunyai banyak UMKM, salah satunya 

berada di Purbaingga Food Center. Para pedagang dikumpulkan menjadi 

satu di area GOR Guntur Darjono sehingga membuat banyak orang yang 

berdatangan untuk membeli makanan atau minuman dan lain-lain. 

Alasan peneliti memilih pedagang kecil di kota Purbalingga 

khususnya di area Purbalingga Food Center adalah karena pelaku pedagang 

kecil di Purbalingga Food Center masih ada yang kurang bisa dalam 

mengatur keuangannya, sehingga ada beberapa dari mereka yang masih 

mencampurkan uang pribadi dan uang usaha, hal tersebut menyebabkan 

mereka tidak membuat laporan keuangan dan pembukuan. Penelitian ini 

meneliti tentang faktor demografi apa saja serta religiusitas yang 

mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah, dan pelaku pedagang kecil 

di Purbalingga Food Center itu terdiri dari laki-laki dan perempuan yang 

mempunyai tingkat pendidikan, usia, dan pendapatan yang beragam, serta 
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religiusitas yang berbeda-beda. Sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat 

literasi keuangan syariah itu dipengaruhi oleh apa saja. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di Purbalingga Food Center juga karena masih 

sedikitnya penelitian yang meneliti tingkat literasi keuangan khususnya 

tingkat literasi keuangan syariah para pelaku pedagang kecil di Purbalingga 

Food Center. 

Pada umumnya sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 

mampu menyerap banyak tenaga kerja dan UMKM bisa dijadikan 

penopang perekonomian di suatu negara. Sektor Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) dapat meningkatkan pendapatan serta mempunyai 

peran strategis dan mampu mengurangi angka kemiskinan serta 

pengangguran (Ritonga, Romus, and Nofianti 2020), namun berdasarkan 

hasil survei yang dilakukan pada beberapa pedagang kecil di Purbalingga 

Food Center terdapat sebuah fenomena yang dimana dalam berbisnis para 

pedagang kecil di Purbalingga Food Center ini mempunyai kesulitan- 

kesulitan diantaranya, susahnya mendapatkan bahan baku, kekurangan ide 

untuk berinovasi dan melakukan strategi pemasaran, dan kesulitan dalam 

akses pembiayaan. Minimnya pengetahuan pemahaman yang dikenal 

dengan istilah literasi keuangan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam 

berbisnis. (Ritonga, Romus, and Nofianti 2020) 

Tingkat literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti pendidikan, pendapatan, gender, usia, dan religiusitas. Berdasarkan 

hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor pertama yang perlu 
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diperhatikan adalah Pendidikan. Salah satu faktor yang cukup berperan 

adalah variabel pendidikan dalam pembentukan literasi keuangan 

khususnya literasi keuangan syariah. Pendidikan pengelolaan keuangan di 

lingkungan keluarga dititik beratkan pada pemahaman mengenai nilai uang 

dan penanaman sikap serta perilaku anak untuk dapat mengatur 

pemanfaatan uang. Seorang ahli kecerdasan finansial anak, Cathy 

Malmrose, menyatakan bahwa untuk memiliki keterampilan mengelola 

keuangan dengan baik, paling tidak anak harus dilatih dalam hal menabung, 

melakukan pembayaran secara mandiri atas kebutuhan-kebutuhan 

tambahan mereka, mengelola uang saku, melakukan pekerjaan-pekerjaan 

rumah tertentu untuk mendapatkan uang saku tambahan, mencari pekerjaan 

ringan di luar rumah (Cholid 2021). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh Pendidikan 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Cholid, (2021), Widyanti, ddk, (2019), Ritonga, dkk, (2020) 

Prihatin & Maruf, (2019), Setyowati, dkk, (2018), Agusta, (2016), dan 

Siregar, (2018), memperoleh hasil penelitian bahwa pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. Terdapat 

beberapa hasil penelitian yang berbeda, diantaranya hasil penelitian yang 

dilakukan dilakukan oleh Kumalasari & Haryono, (2019), Nurhidayati & 

Anwar, (2018), Yusnita & Abdi, (2018), Windayani & Krisnawati, (2019), 

Djuwita & Yusuf, (2018), memperoleh hasil penelitian bahwa pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 
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Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah 

adalah pendapatan. Pendapatan (Revenue) yaitu jumlah yang diperoleh 

setelah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Menurut Badan 

Pusat Statistik, pendapatan meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau 

pekerjan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, 

perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak 

teratur, penghargaan, dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua 

komponen, yaitu jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah 

diselesaikan, dan untuk lembur. (Cholid 2021) 

Jika seseorang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi namun tidak 

bisa mengelola modal yang dia miliki dengan baik karena pemahaman akan 

financial nya yang kurang dan sangat di sayangkan juga jika seandainya 

seorang pengusaha tersebut sudah lama berusaha namun perkembangan 

usahanya hanya sebatas disitu saja karena tidak memiliki kemampuan akan 

mengelola modal yang dia miliki untuk berinvestasi dan aksis pada produk 

perbankan. (Cholid 2021) 

Keown menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan 

dengan pengetahuan keuangan, hal ini menunjukan bahwa orang tua dengan 

pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat 

literasi keuangan yang lebih tinggi, karena mereka lebih sering 

menggunakan instrument dan layanan finansial (Raja Ria Yusnita and Abdi 

2018). 
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Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh pendapatan 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Cholid, (2021), Yusnita & Abdi, (2018), Windayani & 

Krisnawati, (2019), Siregar, (2018), Prihatin & Maruf, (2019), dan 

Setyowati dkk, (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. Terdapat 

beberapa hasil penelitian yang berbeda, diantaranya hasil penelitian yang 

dilakukan dilakukan oleh Nurhidayati & Anwar, (2018), dan Djuwita& 

Yusuf, (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah 

yaitu gender. Gender atau jenis kelamin hanya ada dua, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pedagang kaki lima di kota Purbalingga ada perempuan dan ada 

laki-laki, di zaman sekarang perempuan boleh bekerja dan sejajar dengan 

laki-laki. Namun dalam hal kekuatan tenaga lebih besar laki-laki daripada 

perempuan. Gender diartikan sebagai faktor yang berpengaruh pada literasi 

keuangan syariah, laki-laki lebih pandai dalam mengelola keuangan 

dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki memiliki kepercayaan 

yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan dibandingkan dengan 

perempuan (Yunita 2020). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh gender 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Windayani & Krisnawati, (2019), Siregar, (2018), Agusta, 
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(2016), dan Setyowati dkk, (2018), memperoleh hasil penelitian bahwa 

gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda, diantaranya hasil 

penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Prihatin & Maruf, (2019), 

Widyanti dkk, (2019), Djuwita & Yusuf, (2018), dan Ritonga, (2020) 

memperoleh hasil penelitian bahwa gender tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah 

yaitu usia. Usia atau umur adalah waktu yang terhitung setelah manusia 

dilahirkan. Usia mempunyai korelasi lansung terhadap literasi keuangan, 

semakin bertambah umur dan pengalaman bekerja maka akan semakin 

banyak informasi yang diperoleh tekait dengan masalah keuangan. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh usia terhadap literasi 

keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Windayani & Krisnawati, (2019), dan Ritonga dkk, (2020), Prihatin & 

Maruf, (2019), dan Setyowati dkk, (2018) memperoleh hasil penelitian 

bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda, diantaranya hasil 

penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Yusnita & Abdi, (2018), Siregar, 

(2018), dan Djuwita & Yusuf, (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa 

usia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

Faktor kelima yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah 

yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang 
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dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang. 

Religiusitas merupakan faktor internal dalam diri seseorang berupa 

keyakinan kepada Allah SWT yang keberadaannya dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk menjalankan atau meninggalkan sesuatu sesuai 

dengan aturan syariat.(Defiansih 2021). Religiusitas dapat dilihat dari 

aktivitas beragama dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara 

rutin dan konsisten. Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas 

beragama, maka diharapkan semakin tinggi tingkat religiusitasnya dan 

semakin besar pula dorongan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran 

agama dalam hal keuangan salah satunya yaitu literasi keuangan 

syariah.(Defiansih 2021) 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh religiusitas 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan (Defiansih 2021), (Mustofa 2020), dan (Astutik and Widiastuti 

2020) memperoleh hasil penelitian bahwa religiusitas berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. Terdapat beberapa 

hasil penelitian yang berbeda, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan 

dilakukan oleh (El Ikhwan 2017) dan (Eliza 2019) memperoleh hasil 

penelitian bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

literasi keuangan syariah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh (Cholid 2021). Pada penelitian sebelumnya variabel 

independennya hanya pendidikan dan pendapatan, tetapi pada penelitan ini, 
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peneliti menambahkan gender, usia, dan religiusitas sebagai variabel 

Independen, pada penelitian sebelumnya variabel dependennya hanya 

tingkat literasi keuangan, tetapi pada penelitian ini, variabel dependennya 

adalah tingkat keuangan syariah dan responden pada penelitian sebelumnya 

adalah karyawan PT. PNM Cabang Palembang, sedangkan responden pada 

penelitian ini adalah pedagang kecil di Kota Purbalingga khususnya di 

Purbalingga Food Center (PFC). 

Maka dari itu, untuk menguji dan meneliti variabel religiusitas dan 

faktor demografi apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan 

khususnya tingkat literasi keuangan syariah terhadap pelaku pedagang kecil 

di Purbalingga Food Center (PFC) Area Guntur Darjono, peneliti 

melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini berjudul “PENGARUH PENDIDIKAN, PENDAPATAN, 

GENDER, USIA, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP TINGKAT 

LITERASI KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada Pedagang Kecil di 

Purbalingga Food Center)” 

B. Rumusan Masalah 

 
1. Apakah variabel pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi 

keuangan syariah? 

2. Apakah variabel pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi 

keuangan syariah? 
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3. Apakah variabel gender berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah? 

4. Apakah variabel usia berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah? 

5. Apakah variabel religiusitas berpengaruh terhadap tingkat literasi 

keuangan syariah? 

C. Pembatasan Masalah 

 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Variabel yang digunakan 

yaitu variabel independen (X) meliputi pendidikan, pendapatan, gender, 

usia, dan religiusitas, variabel dependen (Y) yaitu tingkat literasi keuangan 

syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel religiusitas dan 

faktor demografi apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan 

syariah di pedagang kaki lima Kota Purbalingga khususnya di Purbalingga 

Food Center. 

D. Tujuan Penelitian 

 
Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh variabel pendidikan terhadap literasi keuangan 

syariah 

2. Untuk menguji pengaruh variabel pendapatan terhadap literasi 

keuangan syariah 
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3. Untuk menguji pengaruh variabel gender terhadap literasi keuangan 

syariah 

4. Untuk menguji pengaruh variabel usia terhadap literasi keuangan 

syariah 

5. Untuk menguji pengaruh variabel religiusitas terhadap literasi keuangan 

syariah 

E. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 2 yaitu: 

 
1. Manfaat Praktis 

 
- Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman dan pengetahuan yang akan berguna di masa yang akan 

datang. 

- Bagi Pedagang di Kawasan Purbalingga Food Center (PFC) Area 

Guntur Darjono, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan 

atau referensi di periode-periode berikutnya untuk meningkatkan 

tingkat literasi keuangan syariah dikalangan pedagang kaki lima 

khususnya pedagang di Kawasan Purbalingga Food Center (PFC) 

Area Guntur Darjono, jika tingkat literasinya masih dibawah rata- 

rata. Karena penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor 

demografi apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan 
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syariah pada pedagang di Kawasan Purbalingga Food Center (PFC) 

Area Guntur Darjono. 

- Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan bisa menambah 

pengetahuan dan referensi untuk melakukan penelitian serupa pada 

penelitian yang akan datang. 

- Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pemerintah untuk mengetahui faktor demografi apa saja yang 

berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah pedagang kecil, 

sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk membantu pedagang 

kecil dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai literasi 

keuangan syariah. 

2. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dan informasi 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan pengaruh faktor demografi dan religiusitas 

terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 
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