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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia memiliki tingkat pengetahuan keuangan individu yang 

masih termasuk dalam kategori paling rendah dan tertinggal dibandingkan dengan 

Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand (Budiono,2014:2). Menurut 

hasil survey Otoritas Jasa Keuangan (2016), peningkatan literasi keuangan 

diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan dari masyarakat indonesia. 

Pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan financial literacy baik 

pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal di 

lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendidikan keluarga, dengan cara-cara yang 

sederhana anak dibawa ke suatu sistem nilai atau sikap hidup yang diinginkan dan 

disertai teladan orang tua yang secara tidak langsung sudah membawa anak 

kepada pandangan dan kebiasaan tertentu (Widayanti, 2012:91). Sementara itu 

edukasi tentang keuangan (financial education) masih menjadi tantangan besar di 

Indonesia. 

Financial education adalah proses panjang yang mengacu pada individu 

untuk memilih rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan 

sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani (Nababan dan Sadalia, 

2013:2). Namun, tidak sedikit dari banyak keluarga di masyarakat yang masih 

kurang mampu untuk menyisihkan dananya untuk menabung atau berinvestasi. 

Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena itu adalah pengetahuan keuangan 
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atau disebut juga literasi keuangan. Sedangkan literasi keuangan sangat 

diperlukan dan harus dilakukan untuk menyongsong era globalisasi seperti 

sekarang, lebih spesifikasinya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan (2016) mengartikan literasi keuangan adalah 

pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), dan keterampilan (skill), yang 

mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka 

mencapai kesejahteraan. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik 

menjadi jalan keluar dari beragam pekerjaan rumah, termasuk pengurangan angka 

kemiskinan (Soetione, 2015). 

Menurut Silvy dan Yulianti (2013:57), memperoleh bukti bahwa tingkat 

pengetahuan merupakan hal yang penting karena memungkinkan individu untuk 

memahami pengelolaan keuangan keluarga serta memiliki perilaku penghematan. 

Andrew dan Linawati (2014:38), menyimpulkan individu dengan pengetahuan 

keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya 

bila dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan keuangan yang 

lebih rendah. Individu yang memiliki pengetahuan keuangan cenderung untuk 

mengatur keuangannya secara bijak. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari 

individu penting untuk mengatur serta merencanakan apa yang akan dilakukan 

dengan keuangannya sehingga semakin individu memiliki pengetahuan keuangan 

yang tinggi akan membuat individu dalam mengatur dan merencanakan 

keuangannya seperti untuk rencana masa depannya baik itu dalam bentuk 

menabung maupun dalam bentuk investasi. 
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Orton (2007:63) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan menjadi hal 

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan karena merupakan alat yang berguna 

untuk membuat keputusan keuangan, namun dari pengalaman-pengalaman di 

berbagai negara masih menunjukkan pengetahuan keuangan masyarakat relatif 

kurang tinggi. Namun kenyataannya, banyak negara yang penduduknya memiliki 

tingkat pengetahuan keuangan yang kurang baik. 

Hasil survey nasional literasi keuangan Indonesia yang dilakukan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 menunjukkan hanya 21,84% dari 

responden yang sudah terkategori well literate. Sementara 59,74% dari responden 

telah menggunakan produk dan jasa keuangan. Bahkan hasil survei tersebut 

menyimpulkan bahwa semakin rendah strata sosial masyarakat maka semakin 

rendah pula tingkat literasinya. Masyarakat dengan strata sosial terbawah 

memiliki indeks literasi keuangan yang paling rendah, yaitu sebesar 28,4% 

sementara kelompok masyarakat teratas memiliki indeks literasi sebesar 51,6%. 

Dari berbagai latar belakang pengetahuan yang dijadikan dasar literasi 

keuangan, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Nidar & 

Bestari (2012:4) menemukan pengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi 

beberapa kategori yaitu berdasarkan demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, 

pengalaman keuangan, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik 

keluarga, aspirasi, dan lokasi geografis. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh 

Mahdzan dan Tabiani (2013:41-45) menemukan bahwa faktor demografi yang 

mempengaruhi keputusan menyimpan dana oleh seorang individu dipengaruhi 
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oleh faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anak, status 

pernikahan, dan pengalaman bekerja. 

Beberapa penelitian sebelumnya (Mandell & Klein, 2009) menyimpulkan 

bahwa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku di usia dewasa adalah dengan 

cara mengajarkan perilaku yang baik sejak kecil, termasuk perilaku keuangan 

(financial behavior). Sehingga individu yang memilki financial attitude dapat 

diketahui bagaimana cara kepribadiannya dalam melakukan praktek manajemen 

keuangan yang baik untuk masa depannya. Sikap dalam pengeloalan keuangan 

yang baik dimulai dengan mengaplikasikan  financial attitude yang baik pula. 

Mengembangkan perilaku keuangan yang positif atau baik selama 

bertahun-tahun pada saat menjalani masa pendidikan dapat meningkatkan peluang 

seseorang untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan keuangan yang lebih 

baik dikemudian hari. Selain itu, salah satu temuan yang paling umum dalam 

penelitian perilaku keuangan adalah bahwa tingkat pengetahuan keuangan yang 

lebih tinggi berhubungan dengan perilaku manajemen keuangan yang lebih 

bertanggung jawab yang diukur dengan manajemen kredit yang lebih baik, 

manajemen arus kas, tabungan, dan perilaku investasi (Hilgert dkk,. dalam Bell, 

2013). 

Dengan demikian, financial behavior mempunyai hubungan yang sangat 

berkaitan erat dengan demografi,  financial literacy maupun financial attitude. 

Individu yang memiliki tingkat financial literacy yang tinggi dalam melakukan 

pengelolaan keuangan maka secara tidak langsung hal itu akan mempengaruhi 

financial behavior. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, Andrew dan Nanik (2014:35), 

menemukan terdapat hubungan signifikan antara faktor demografi yaitu (jenis 

kelamin, pendidikan, dan pendapatan) dan pengetahuan keuangan terhadap 

perilaku keuangan. Sedangkan faktor demografi tingkat pendidikan ditemukan 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan. Sedangkan 

menurut Mahdzan dan Tabiani (2013:48) menemukan semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka pengetahuan keuangan seseorang akan mengalami 

peningkatan yang signifikan. Aminatuzzahra (2014:1) menemukan dalam 

penelitiannya terdapat pengaruh signifikan antara faktor demografi, pengetahuan 

keuangan, dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan. Setiawan dkk 

(2016:1), Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosial demografi dan sikap 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku investasi keuangan 

individu pada tingkat toleransi 5%, sedangkan pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku investasi keuangan individu pada 

tingkat toleransi 10%. 

Sedangkan Laily (2013:1), Literasi keuangan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa akan tetapi gender, usia, 

kemampuan akademis dan pengalaman kerja tidak terbukti memiliki korelasi 

dengan perilaku keuangan mahasiswa. Widayanti (2012:90), Status sosial 

ekonomi orangtua berpengaruh langsung positif signifikan terhadap pendidikan 

pengelolaan keuangan keluarga. Tetapi status sosial ekonomi orangtua tidak 

berpengaruh langsung terhadap literacy finansial aspek kognitif dan aspek sikap. 

Pendidikan pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh langsung positif 
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signifikan terhadap literacy finansial aspek kognitif dan aspek sikap. 

Pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh langsung positif signifikan 

terhadap literacy finansial aspek kognitif dan aspek sikap. Status sosial ekonomi 

orang tua berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap literacy finansial 

aspek kognitif dan aspek sikap yang dimediasi oleh pendidikan pengelolaan 

keuangan keluarga. 

Rustiaria dan Silvy (2017:1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keuangan tingkat pengetahuan dan pendidikan berpengaruh tidak langsung 

terhadap perilaku keuangan keluarga. Sementara manajemen, sikap keuangan 

memiliki efek signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. 

Sedangkan Mien dan Thao (2015:1), menyatakan Sikap keuangan dan 

pengetahuan keuangan secara signifikan positif berhubungan dengan perilaku 

manajemen keuangan. 

Fenomena perilaku keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam proses 

pengambilan keputusan yang akan diambil. Perilaku keuangan seseorang dalam 

keputusan pengelolaan keuangan merupakan hal yang cukup menarik untuk 

dikaji. Karena pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan di 

negara maju dan di negara indonesia sendiri masih terbatas. Penelitian ini perlu 

dilakukan karena perilaku keuangan merupakan isu yang banyak dibicarakan di 

Indonesia saat ini termasuk di kecamatan Bantarkawung. Hal tersebut disebabkan 

banyak masyarkat Indonesia yang mempunyai kecenderungan melakukan perilaku 

konsumsi jangka pendek tanpa mempertimbangkan kebutuhan untuk jangka 

panjang. 
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Kecamatan Bantarkawung merupakan salah satu kecamatan di kabupaten 

Brebes yang berada di bagian selatan dari kabupaten tersebut. Kecamatan ini 

berbatasan langsung dengan kabupaten Cilacap di sebelah selatannya. Kecamatan 

ini jumlah penduduk 89.158 jiwa, di mana 43.426 jiwa adalah laki-laki dan 45.732 

jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 435 jiwa/km². Kecamatan 

ini wilayah yang didominasi oleh daerah pedesaan, pegunungan, persawahan dan 

wilayah yang potensial. Potensi ini tercermin dari beberapa kekayaan daerah yang 

ada di masing-masing wilayah tersebut seperti Dusun Buaran di desa Pengebatan 

adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat Bantarkawung bagian timur. Di 

dekatnya terdapat tempat wisata Pemandian Air Panas Cipanas Buaran (Brebes 

dalam Angka, 2017). Beberapa potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

bukti empiris yang mempengaruhi perilaku keuangan keluarga di Kecamatan 

Bantarkawung. 

Untuk menghindari meluasnya penelitian,  maka peneliti merasa perlu 

membatasi cakupan penelitian ini agar lebih terarah mengenai  pengaruh 

demografi yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan; 

pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga 

di Kecamatan Bantarkawung. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, 

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang : ”PENGARUH 

DEMOGRAFI, PENGETAHUAN KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN 

TERHADAP PERILAKU KEUANGAN KELUARGA DI KECAMATAN 

BANTARKAWUNG”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah jenis kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga ? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga ? 

3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga ? 

4. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku keuangan keluarga ? 

5. Apakah sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap perilaku keuangan 

keluarga 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku keuangan 

keluarga 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan 

keluarga 
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4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku 

keuangan keluarga 

5. Untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan 

keluarga 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

untuk peneliti, kalangan mahasiswa, masyarakat, dan pembaca pada umumnya, 

yaitu : 

1. Kegunaan praktisi  

a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat atau keluarga untuk 

meningkatkan literasi keuangan serta faktor dan dampak dari literasi 

keuangan mengingat masih rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia 

dilihat dari hasil-hasil survey-survey. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat semakin 

menyadari pentingnya pengelolaan keuangan ditengah kompleksitas 

kebutuhan individu dan produk financial. 

2. Manfaat bagi pengembangan ilmu 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan untuk 

pembaca dan referensi penelitian berikutnya yang ingin mengambil judul yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  
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