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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pada sektor keuangan menjadi salah satu faktor penentu 

meningkatnya perekonomian di suatu negara. Bank menjadi salah satu bagian dari 

perkembangan di sektor keuangan. Dahulu, definisi bank adalah suatu badan 

usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya 

guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.7 Tahun 1992). Seiring 

berjalannya waktu, fungsi bank semakin kompleks dan bertransformasi menjadi 

lembaga keuangan yang tidak hanya sebagai badan usaha yang menghimpun dan 

menyalurkan dana dari dan ke masyarakat melainkan juga memberikan layanan 

jasa keuangan seperti asuransi, perencanaan keuangan, investasi, dan 

sebagainya. Semua bank di Indonesia dulu diawasi oleh bank sentral, dalam hal 

ini Bank Indonesia. Namun karena fungsi bank mengalami transformasi dan 

semakin kompleks maka tugas tersebut diamanatkan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan 

mengontrol industri jasa keuangan serta menjamin kepentingan masyarakat yang 

di dalamnya terkandung faktor literasi dan inklusi keuangan. Kompleksitas fungsi 

bank perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan 

agar semua produk yang ditawarkan oleh bank dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh masyakat. Literasi keuangan merupakan rangkaian kegiatan untuk 

meningkatkan wawasan, ketrampilan dan kepercayaan masyarakat sehingga 

dapat menata keuangan pribadi dengan baik (OJK, 2016). Pada tahun 2016, OJK 
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melaksanakan survey secara nasional pada 8.000 responden yang tersebar di 40 

daerah pada 20 provinsi di Indonesia. Indeks literasi keuangan mengalami 

kenaikan pada tahun 2016 menjadi 29,66% sedangkan indeks inklusi keuangan 

naik menjadi 67,82% (OJK,2016). Survey nasional tersebut memperhitungkan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, strata wilayah, tingkat pendidikan dan pengeluaran. 

Hasilnya menunjukkan bahwa pada indeks literasi keuangan penduduk Indonesia 

sebesar 29,7%. (OJK 2016). Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat 

telah memiliki akses keuangan namun pemahaman masyarakat tentang jasa 

keuangan masih rendah.  

Financial literacy atau yang biasa disebut melek keuangan merupakan 

kemampuan memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana seseorang berhasil 

untuk mendapatkannya, bagaimana orang dapat mengelolanya, dan bagaimana 

seseorang dapat menginvestasikannya (mengubahnya menjadi lebih). 

Pengetahuan keuangan atau Financial literacy sebagai pengetahuan keuangan 

dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge andabillity). 

Literasi keuangan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat 

karena hal tersebut merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan 

keuangan yang terinformasi. Menurut Byrne (2007), pengetahuan keuangan yang 

rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah dan 

menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif 

lagi.Hal tersebut berbanding lurus dengan pendapat Tirta Segara, Anggota Dewan 

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK pada Kompas 

(04/10/2017) yang mengatakan bahwa peningkatan pemahaman mengenai literasi 

keuangan dapat meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk menabung dan 

berinvestasi dan pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development 

atau disingkat OECD (2016), terdapat tiga komponen dalam literasi keuangan, 

yaitu: financial knowledge, financial behavior, financial attitude. Ketiga komponen 

tersebut dapat membantu untuk menentukan tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap literasi keuangan. Sedangkan menurut Indonesian National Strategy For 

Financial literacy (2013:16) menjelaskan bahwa usia, pekerjaan, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pendapatan dan distribusi geografis adalah faktor demografi 

untuk menilai tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia.  

Keberadaan tenaga kerja yang cakap dalam literasi keuangan akan lebih 

mampu dalam mengolah serta memilih informasi yang relevan dan yang tidak 

untuk dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja, tidak 

dapat dipungkiri bahwa sukses tidaknya suatu sistem informasi keuangan sangat 

tergantung atau mutlak ditentukan oleh manusianya sehingga memiliki tenaga 

kerja yang handal dalam memahaminya sehingga memiliki tenaga kerja yang 

handal dalam literasi keuangan akan sangat membantu dalam memahami arti-arti 

informasi keuangan, berbagai efek atau korelasi antara informasi keuangan dan 

juga pada kemampuan untuk mengakses informasi keuangan dengan tepat  (Sina, 

2017: 94). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa tingkat pemahaman literasi 

keuangan pegawai bank di salah satu bank BUMN, yakni PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Bank BNI merupakan salah satu bank peringkat 5 besar 

di Indonesia. Dahulunya sebelum ada Bank Indonesia, BNI merupakan bank 

sentral sekaligus bank komersil. Namun seiring dengan terbentuknya Bank 

Indonesia maka fungsi bank sentral di ambil alih oleh Bank Indonesia. Bank yang 

berdiri sejak tahun 1949 ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya 
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menjalankan fungsi bank pada umumnya, namun seiring perkembangan jaman 

dan teknologi, bank BNI memiliki visi menjadi lembaga keuangan yang unggul 

dalam layanan dan kinerja. Lembaga keuangan yang tertuang dalam visi BNI inilah 

yang mendorong BNI menghadirkan produk-produk jasa keuangan bagi 

masyarakat. Beberapa produk bank BNI selain simpanan dan pinjaman adalah 

BNI Life, BNI Total Asset Management, BNI Securities, BNI Remmitance.  

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2016), 

sektor perbankan konvensional hanya menyumbangkan 29,5% untuk indeks 

literasi keuangannya, sementara provinsi Jawa Timur menyumbang 35,3% untuk 

indeks literasi keuangan perbankan konvensional. Hal ini menjadi catatan khusus 

dimana provinsi Jawa Timur indeks literasi keuangan perbankan konvensionalnya 

lebih rendah daripada DI Yogyakarta, Banten, Bali serta Kepulauan Riau. 

Sementara itu, berdasarkan strata wilayah, Mojokerto tidak termasuk dalam tiga 

besar indeks literasi keuangan tertinggi di Jawa TImur. Yang menariknya pada 

hasil survei tersebut, 5 produk indeks inklusi keuangan provinsi Jawa Timur 

didominasi oleh sektor saving dan investasi seperti tabungan, leasing dan asuransi 

kesehatan. Pada sektor perbankan konvensional, pemahaman masyarakat 

terhadap lembaga jasa keuangan cukup tinggi namun terjadi ketimpangan ketika 

masuk ke dalam sektor produk-produk perbankan. Masyarakat sebagian besar 

cenderung hanya memahami produk tabungan dan deposito, sementara produk 

lainnya seperti kredit dengan atau tanpa jaminan, giro, uang elektronik dan lain 

sebagainya rata-rata kurang dari 30% tingkat pemahamannya. Padahal di sisi 

industri perbankan, produk saving adalah biaya sementara produk pinjaman dan 

asuransi adalah pendapatan. Adanya ketimpangan ini yang membuat peneliti 

merasa pentingnya untuk menganalisa pengaruh financial knowledge, financial 
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behavior dan financial attitude terhadap literasi keuangan karyawan perbankan 

karena mereka adalah garda terdepan bagi perusahaan perbankan untuk 

memperkenalkan produk-produk keuangan terutama produk yang menghasilkan 

pendapatan bagi perbankan serta memanfaatkannya produk-produk tersebut 

secara tepat.  

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisa  pengaruh financial 

knowledge, financial behavior dan financial attitude terhadap literasi keuangan 

karyawan PT. BNI (Persero) Tbk. terkhususnya yang beroperasi di unit Business 

Banking dan Consumer Lending. Jika dianalogikan, jantung perusahaan 

perbankan adalah unit Business Banking dan Consumer Lending. Kedua hal 

tersebut merupakan unit sentral yang merupakan sumber pendapatan bagi bank. 

Kedua unit tersebut perlu memahami dengan baik dan benar produk-produk 

keuangan dan pemanfaatannya untuk menarik minat calon debitur serta debitur 

kelolaan mereka. Oleh karena pentingnya peran unit Business and Consumer 

Banking bank BNI Kantor Cabang Mojokerto, peneliti tertarik untuk mengetahui 

tingkat pemahaman pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto terhadap literasi 

keuangan berdasarkan financial knowledge, financial behavior dan financial 

knowledge karena keseharian mereka adalah mengenal produk-produk jasa 

lembaga keuangan tersebut. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

Apakah financial knowledge, financial behavior, financial attitude berpengaruh 

terhadap literasi keuangan dari pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

Untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh financial knowledge, financial 

behavior, financial attitude terhadap literasi keuangan pegawai dalam menunjang 

tercapainya visi dan misi perusahaan, serta mengetahui tingkat kemampuan dan 

kompetensi pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto terhadap literasi 

keuangan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat teoritis 

 Penelitian ini dapat menjadi pedoman referensi bagi mahasiswa Universitas 

Ciputra yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terhadap literasi keuangan 

pada pegawai perbankan. Selain itu juga bermanfaat bagi perbankan sebagai 

pedoman/referensi penelitian mereka untuk peningkatan kualitas SDM perbankan. 

1.4.2  Manfaat praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi informasi dan wawasan bagi masyarakat secara 

umum dan SDM perbankan secara khusus dalam memahami literasi keuangan 

dan penerapannya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat selain 

itu juga literasi keuangan dapat menuntun perbankan untuk menciptakan produk-

produk jasa keuangan yang inovatif demi memenuhi kebutuhan masyarakat.  


