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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi merupakan salah satu peranan penting dalam kehidupan suatu 

negara. Kondisi ekonomi dapat melihat keadaan perkembangan suatu negara. 

Pengetahuan keuangan masyarakat yang baik dapat membuat keadaan 

ekonomi sebuah negara berjalan dengan baik. Menurut OJK (2013:7) literasi 

keuangan dapat membuat masyarakat Indonesia memahami mengenai lembaga 

jasa keuangan, serta memiliki keterampilan memilih produk dan jasa keuangan, 

dan mengetahui fitur, manfaat, dan risiko dalam memilih produk dan jasa 

keuangan.  

 

 

Gambar 1.1 INDEKS LITERASI KEUANGAN (2013&2016) 

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016) 

 

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan survey yang dilakukakan tiga 

tahun sekali mengenai tingkat kepahaman literasi keuangan dan inklusi 
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keuangan Indonesia pada tahun 2013 dan tahun 2016 dengan hasil tingkat 

literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2013 sebesar 21,8% meningkat 

pada tahun 2016 sebesar 29,6%. Meningkatnya kepahaman literasi keuangan 

masyarakat Indonesia menunjukan adanya perkembangan dalam hal 

pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia. Tingkat literasi keuangan 

masyarakat Indonesia menurut (tribunnews, 2014) pada tahun 2013 sebesar 

21,8% masih jauh di banding negara lain diantaranya Philipina yang tingkat 

literasi keuangannya sudah 27%, Malaysia 66%, Thailand 73% dan Singapura 

93%. Bukan hanya perusahaan saja yang mutlak mengelola keuangannya secara 

baik, keluarga dan individupun harus mahir menangani keuangannya agar 

pendapatan dan pengeluaran bisa diatur keseimbangannya, merencanakan 

keuangan pribadi dan keluarga mutlak dilakukan agar perjalanan hidup 

selanjutnya lebih nyaman (Sembel et al., 2003) dalam (Rita& Santoso, 2015: 

214). 

Universitas Ciputra merupakan salah satu Universitas swasta di Surabaya 

yang memiliki selogan utama Creating World Class Entrepreneurs memiliki 

lima fakultas besar. Peneliti ingin meneliti tentang pengetahuan keuangan di 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra periode 2014-2016 

karena sudah mengetahui membuat perencanaan keuangan setelah 

mendapatkan mata kuliah Financial Management (Lampiran B). Kepahaman 

perencanaan keuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 

Ciputra angkatan 2014-2016 belum menjadikan mahasiswa untuk membuat 

perencanaan keuangan tiap bulan seperti pada Gambar 1.3. 
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Gambar 1.2 Persentasi penggunaan perencanaan keuangan Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Ciputra angkatan 2014-2016 

(Sumber : Data olahan Penulis, Lampiran B) 

 

Gambar 1.3 menunjukan 33% Mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra 

angkatan 2014-2016 tidak menggunakan perencanaan keuangan perbulan dan 

67% mahasiswa menggunakan perencanaan keuangan perbulan dengan tujuan 

untuk dapat mengatur uang saku perbulan yang diberikan oleh orangtua dapat 

digunakan dengan tepat. 

. Peneliti melakukan wawancara prasurvei kepada Hendro Kusnadi, Kevin 

Ryan Yap dan Wildan Muhammad Pradana salah satu narasumber mahasiswa 

Akuntansi Universitas Ciputra mengenai penggunaan uang saku perbulan,  

“mm, biasanya sih buat kebutuhan sehari-hari kayak makan, minum, terus biasanya juga 

buat jalan-jalan dan juga biasanya juga buat belanja” (HK6, J-1). 

“ya kebanyakan sih kalo yang inti ya buat kehidupan sehari-hari ya buat makan, terus 

beli-beli keperluan, jajan, aaa ngafe, nongkrong itu juga, sama biasanya saya suka untuk 

beli-beli bahan makanan buat masak dirumah” (RK6, I-1). 

“untuk keperluan sehari-hari dan shopping” (WP6, K-1).  
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Menurut Dikria & Mintari (2016:144) para mahasiswa lebih mementingkan 

uang sakunya untuk membeli berbagai macam barang bermerk untuk mengikuti 

trend terkini dan diakui oleh teman-temannya dibanding untuk membeli 

perlengkapan kampus yang lebih penting seperti buku-buku pendukung 

perkuliahan, hal tersebut selaras dengan pernyataan narasumber Hendro 

Kusnadi, Kevin Ryan Setiawan dan Wildan Muhammad Pradana. 

Masalah-masalah yang dihadapi bisa karena keterlambatan uang kiriman 

dari orang tua, atau uang bulanan habis sebelum waktunya, yang bisa 

disebabkan oleh kebutuhan tidak terduga, ataupun disebabkan pengelolaan 

keuangan pribadi yang salah (tidak adanya penganggaran), serta gaya hidup dan 

pola konsumsi boros (Nababan & Sadalia, 2012) dalam (Maulani, 2016:11). 

“kadang sisa, tapi juga kadang sering, seringnya habis”(HK12, J-1) 

“kadang ada, kadang gak”(WP12, K-1) 

“sisa pasti ada kalo sisa, ya saya sisakan untuk ditabung soalnya”(RK14, I-1) 

 

Hendro dan Wildan kadang ada sisa untuk uang bulanan dan kadang tidak 

ada sisa uang bulanan, berbeda dengan Ryan yang pasti ada sisa dari uang 

bulanan yang mereka peroleh.  

Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa Akuntansi Universitas 

Ciputra tahun 2014-2016 membuat Peneliti akan meneliti tentang Pengaruh 

Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Universitas Ciputra jurusan Akuntansi tahun 2014-2016. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku komsumtif 

mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku komsumtif mahasiswa 

akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya hidup terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku 

konsumtif. Harapan peneliti adalah untuk melihat pengaruh literasi 

keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif untuk menekan 

perilaku konsumtif. 

2. Bagi Pembaca 

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi 

bagi pembaca dalam pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap 

perilaku konsumtif. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dasar untuk menyusun penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat batasan, dengan tujuan pembahasan tidak 

meluas. Maka penulis membatasi masalah analisa variabel pengaruh literasi 

keuangan dan variabel gaya hidup terhadap variabel perilaku konsumtif 

mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016 


