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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat literasi keuangan Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah, 

hal tersebut berdasarkan survei nasional literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada tahun 2016 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat 

Indonesia sebesar 29,66% (Otoritas Jasa Keuangan, 2016:7). Angka tersebut 

dibawah tingkat literasi secara global pada tahun 2015 sebesar 33% (Klapper, 

Lusardi, & Oudheusden, 2015:23). Indeks literasi Indonesia yang masih dibawah 

rata-rata tidak mendukung bagi usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi negara 

(Akmal & Saputra, 2016:237). 

Margaretha & Pambudhi (2015:80) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

sebuah kemampuan pengambilan keputusan dalam pengaturan keuangan bagi 

individu agar terhindar akan masalah keuangan. Literasi keuangan mempengaruhi 

hampir semua aspek yang berhubungan dengan perencanaan, pengelolaan, dan 

pengendalian keuangan (Melani, et al., 2016:121). Menurut Norma Yulianti & 

Meliza Silvy (2013, dalam Yushita A. N., 2017:22), dalam melakukan pengelolaan 

keuangan haruslah ada perencanaan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat melalui 

tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Pengelolaan keuangan yang baik 

dapat mengurangi terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas. 

Chen dan Volpe (1998, dalam Yushita A. N., 2017:18) membagi literasi 

keuangan menjadi empat aspek yang terdiri dari pengetahuan keuangan dasar (basic 
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financial knowledge), simpanan dan pinjaman (saving and borrowing), proteksi 

(insurance), dan investasi. Hal yang paling mendasar dalam literasi keuangan 

adalah pengetahuan keuangan dasar. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh 

seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana 

keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam 

menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2017:23).  

OJK mengeluarkan program untuk meningkatan literasi keuangan dengan 

nama Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Program SNLKI 

bermakud untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi 

keuangan yang tinggi (well literate) sehingga dapat mencapai kesejahteraan 

keuangan yang berkelanjutan (financial well being) (Otoritas Jasa Keuangan, 

2017:24). SNLKI menjadikan mahasiswa atau pelajar sebagai salah satu sasaran 

dalam peningkatan pengetahuan literasi keuangan.  

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga 

melakukan aktivitas ekonomi termasuk konsumsi (Herawati, 2015:63). Keadaan 

yang tidak dekat dari orang tua mendesak mahasiswa untuk mengelola keuangan 

secara bijak, mandiri, serta bertanggungjawab. Mahasiswa yang saat ini mengalami 

masa peralihan dengan sendirinya membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik 

di masa yang akan datang.  Mahasiswa dianggap sebagai bagian kecil dari 

masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang keuangan serta 

kemampuan lebih dibanding masyarakat biasa (Chotimah & Rohayati, 2015:3).  
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Universitas Ciputra merupakan salah satu Universitas di Surabaya yang 

memiliki program studi Akuntansi pada Fakultas Manajemen dan Bisnis. Peneliti 

ingin meneliti tentang pengetahuan keuangan pada mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2015. Program Studi Akuntansi dianggap 

memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang lebih dibandingkan 

dengan prodi lain karena telah mendapatkan mata kuliah Financial Mathematic, 

Financial Management dan Budgeting.  

Sebagian besar mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 

2015 belum melakukan perencanaan keuangan. Fakta tersebut berdasarkan hasil 

prasurvei yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Februari 2018 dengan 

menggunakan Google form yang ditunjukan pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Persentase penggunaan perencanaan keuangan Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Ciputra 2015 
(Sumber : Data olahan Penulis, 2018) 

 

Gambar 1.1 menunjukan bahwa terdapat 66% mahasiswa Prodi Akuntansi 

Universitas Ciputra angkatan 2015 yang tidak melakukan perencanaan keuangan. 

Mahasiswa yang melakukan perencanaan keuangan hanya sebesar 34% dari total 

responden sejumlah 15 mahasiswa. Hasil tersebut menunjukan bahwa penerapan 
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literasi keuangan aspek pengetahuan keuangan dasar pada kehidupan sehari-hari 

mahasiswa masih rendah.  

Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2015 adalah 

mereka yang lahir pada tahun 1995-1997. Berdasarkan rentang tahun kelahiran, 

maka dapat diklasifikasikan termasuk dalam generasi Z (Bencsik, Csikos, & Juhaz, 

2016:92). Generasi Z disebut juga iGeneration atau generasi internet karena sudah 

mengenal teknologi dan gadget canggih sejak kecil. Teknologi yang semakin 

berkembang berdampak pada kemudahan untuk mengakses segala informasi di 

internet temasuk jual-beli online. Konsumen dapat langsung bertransaksi melalui 

internet dengan mudah. Mudahnya transaksi jual-beli membuat masyarakat rentan 

berperilaku konsumtif khususnya generasi Z.Oleh karena itu generasi Z harus 

memiliki pengelolaan keuangan yang baik.  

Rendahnya tingkat literasi keuangan pada mahasiswa juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Margaretha & Pambudhi (2015:84). Penelitian 

menunjukan bahwa pengetahuan tingkat literasi mahasiswa Strata I Fakultas 

Ekonomi Universitas Trisakti adalah sebesar 48,91%. Penelitian Ulfatun, Udhma, 

& Dewi (2016:12) menunjukan rendahnya tingkat literasi keuangan pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun angkatan 2012-

2014 yang memiliki tingkat literasi sebesar 57%. Rendahnya tingkat pengetahuan 

literasi keuangan pada mahasiswa disebabkan oleh kurangnya kemampuan 

mahasiswa mengontrol uang pribadi, tidak menyusun rencana keuangan, kurangnya 

kontrol dari orang tua, serta kebiasaan yang lebih mementingkan kebutuhan 

sekunder, dan lain lain.  
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Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa masih 

membutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan yang lebih baik. Berdasarkan 

uraian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran 

literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Akuntansi 

Universitas Ciputra angkatan 2015. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diteliti permasalahannya 

adalah bagaimana peran literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan mahasiswa 

Prodi Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2015. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui bagaimana peran literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan 

mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi lembaga keuangan dan pendidikan guna memberikan pengarahan 

kepada mahasiswa tentang literasi keuangan. 

2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa 

Prodi Akuntansi Universitas Ciputra angkatan 2015 dalam mengetahui 

peran literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan. 


