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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada masa saat ini, perkembangan ekonomi global telah membawa 

dampak ke dalam sistem ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif dari 

perkembangan ekonomi global adalah timbulnya gaya hidup konsumtif pada 

masyarakat. Gaya hidup konsumtif telah banyak terjadi pada setiap lapisan 

kalangan masyarakat, tidak terkecuali adalah kaum muda/mudi atau remaja, 

yang salah satunya adalah mahasiswa (Panigoro, 2011). Kecenderungan 

konsumtif yang dilakukan kaum muda merupakan hal yang normal atau wajar, 

namun akan mengakibatkan masalah apabila gaya hidup konsumtif itu 

dilakukan diluar kendali tanpa adanya pengelolaan keuangan dengan benar. 

Menurut penelitian Lusardi, 2010 dalam Widayati, (2012) mahasiswa sebagai 

generasi muda tidak hanya akan menghadapi kompleksitas yang semakin 

meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan pasar, tetapi mereka lebih 

cenderung harus menanggung risiko keuangan di masa depan yang lebih dari 

orang tua mereka. 

Tanpa pengeloaan keuangan yang benar, keuangan seseorang akan 

cenderung tidak terkontrol dan akan cenderung memboroskan uang yang 

dimilikinya. Pengeloaan keuangan juga berkaitan dengan seberapa besar 

tingkat literasi keuangan. Menurut Lusardi dan Mitchell, dalam Andrew, (2014) 
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mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan 

kemampuan untuk mengaplikasikannya. Literasi keuangan diartikan sebagai 

pengetahuan untuk mengelola keuangan (Chen, 1998). Jadi dengan seseorang 

memiliki pemahaman literasi keuangan maka orang tersebut dapat melakukan 

pengelolaan keuangannya dengan baik dan akan lebih terhindar dari perilaku 

konsumtif. 

Untuk meningkatkan literasi keuangan seseorang, maka pegalaman 

belajar keuangan atau pembelajaran keuangan sangatlah penting untuk 

membentuk tingkat kecerdasan seseorang. Pembelajaran hakikatnya adalah 

usaha sadar guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

Trianto, 2009 dalam (Widayati, 2014). Oleh sebab itu pembelajaran di 

perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses membentuk literasi 

finansial mahasiswa. Progam studi yang secara spesifik memiliki tingkat 

pemahaman keuangan adalah progam studi Ekonomi dan Bisnis. Menurut hasil 

penelitian Ansong, 2012 mengatakan bahwa mahasiswa jurusan ekonomi dan 

bisnis memiliki pengetahuan yang lebih tentang keuangan dibandingkan 

jurusan lainnya. Jurusan yang secara khusus memiliki tingkat pemahaman 

keuangan adalah jurusan akuntansi, jurusan akuntansi ini memiliki tingkat 

disiplin bisnis dengan peminat yang terus meningkat setiap tahunnya. Tentu ini 

menjadi tantangan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan, salah 
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satu caranya adalah dengan memberikan pemahaman literasi keuangan dengan 

memberikan pembelajaran finansial. Gutter dalam Widayati, (2012) 

penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan. Melalui 

kombinasi berbagai metode pengajaran, media dan sumber belajar yang 

direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi, diharapkan mampu 

memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memiliki kecakapan di bidang 

keuangan, sehingga mahasiswa menjadi siap dan mampu menghadapi 

kehidupan mereka saat ini maupun masa depan yang semakin kompleks Lutfi 

dan Iramani, 2008 dalam (Herawati, 2015).  

Namun dalam penelitian Herawati, (2018) belum meneliti mengenai 

aspek keluarga dan status sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mereplikasi 

penelitian sebelumnya dengan menambahkan faktor status sosial ekonomi 

orang tua. Faktor status sosial ekonomi orang tua tersebut dianggap penting 

karena pengaruh status sosial ekonomi orang tua dalam keluarga memiliki 

dampak yang kuat terhadap literasi keuangan. Selain aspek pendidikan dan 

pengalaman belajar keuangan, yang berperan penting dalam pembentukan 

literasi keuangan seseorang khususnya mahasiswa adalah aspek status sosial 

ekonomi orang tua yang ada dalam keluarga. 

 Keluarga merupakan tempat dimana seorang anak dapat dididik oleh 

orang tuanya, dalam lingkungan keluarga orang tua dapat memberikan 



4 
 

dukungan melalui pendidikan keuangan, karena tingkat literasi keuangan 

mahasiswa dipengaruhi oleh peran orag tua. Dalam ruang lingkup keluarga 

seorang anak akan lebih dapat menyosialisasikan masalah keuangannya dengan 

orang tua. Di dalam keluarga seorang anak pasti akan mendapat didikan dan 

arahan untuk menggunakkan uangnya secara bijak, misalnya orang tua 

mengarahkan anaknnya untuk menabung, menggunakan uang untuk hal yang 

penting, memikirkan kebutuhan yang akan depan dan juga kemandirian dalam 

mengelola keuangannya. Menurut Owen (2003) dalam Romadoni, (2015) 

menyatakan bahwa untuk memiliki ketrampilan didalam mengelola keuangan 

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

mengelola uang saku, melakukan pekerjaan ringan di luar rumah, berderma dan 

berinvestasi. 

Dalam keluarga pastinya seseorang mahasiswa memiliki tingkat status 

sosial yang berbeda, baik tinggi, sedang ataupun rendah. Status sosial dilihat 

dari latar belakang orang tua, pekerjaan orang tua, jabatan yang mempengaruhi 

sikap seorang anak dalam bertingkah laku dan pastinya status sosial yang 

berbeda juga akan membuat perbedaan sikap antara seorang dengan yang 

lainnya. Menurut Ahmadi 2007 dalam Widayati, (2012) status sosial ekonomi 

orang tua mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku dan pengalaman anak-

anaknya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan tingkat literasi keuangan 

antar mahasiswa.  
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Motivasi riset pada penelitian ini adalah untuk memperbaiki riset 

sebelumnya dan untuk meningkatkan validitas eksternal dengan cara 

menambahkan variabel status sosial ekonomi orang tua dengan alasan bahwa 

semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua akan diuji apakah orang tua 

peduli terhadap literasi keuangan anaknya. Penelitian selanjutnya ini dilakukan 

untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang belum meneliti faktor status 

sosial ekonomi orang tua yang dianggap penting, dan juga memiliki pengaruh 

besar dalam seberapa besar tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah pembelajaran keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan di kalangan mahasiswa Akuntansi? 

2. Apakah faktor status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif 

terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman pembelajaran keuangan 

memberi pengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan di 

kalangan mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor sosial ekonomi berpengaruh positif 

terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 
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1. Kontribusi Praktek untuk Perguruan Tinggi (Akademisi) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perguruan tinggi khususnya program studi akuntansi dalam upaya 

meningkatkan kualitas pengajaran agar menghasilkan lulusan 

akuntansi yang berkualitas dan memiliki tingkat literasi / kecerdasan 

keuangan yang lebih baik. 

 

2. Kontribusi Praktek untuk Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi calon akuntan, bahwa tingkat literasi keuangan 

sangat penting untuk menunjang karir dimasa yang akan datang dan 

untuk memotivasi mereka yang sudah mulai berkarir agar lebih 

memperdalam literasi atau tingkat kecerdasan keuangan. 

 

3. Kontribusi Riset untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

bagi peneliti sendiri agar lebih dapat memahami pentingnya literasi 

keuangan bagi mahasiswa akuntansi dalam mengelola keuangan untuk 

kepentingan yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti faktor-faktor 
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yang berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa 

akuntansi. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

Gaya hidup konsumtif akan cenderung 

dilakukan mahasiswa jika mahasiswa 

tersebut tidak melakukan pengelolaan 

keuangan dengan baik.  

Mahasiswa yang mampu 

mengelola keuangan adalah 

mahasiswa jurusan akuntansi  

Pengelolaan 

keuangan tidak 

lepas kaitanya 

dengan 

seberapa besar 

tingkat literasi 

keuangan 

Lusardi dan Mitchell 

(2007) 

mendefinisikan 

literasi keuangan 

sebagai pengetahuan 

keuangan dan 

kemampuan untuk 

mengaplikasikannya 

 Menurut Chen dan 

Volpe (1998), literasi 

keuangan memiliki 4 

aspek utama yaitu 

pengetahuan umum, 

tabungan, asuransi dan 

investasi yang sesuai 

dengan pengelolaan 

keuangan pribadi. 

Dalam penelitian Nyoman 

Trisna Herawati (2017) 

faktor yang 

mempengaruhi literasi 

keuangan adalah 

pengalaman belajar 

finnasial. 

Namun  penelitian 

Nyoman Trisna 

Herawati  tidak 

meneliti status sosial 

dan keluarga. 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mereplikasi 

penelitian Nyoman T.H 

dengan menambahkan 

faktor Sosial Ekonomi 

Orang Tua 

Status sosial juga perlu 

dipertimbangkan. Gutter (2008) 

menyatakan bahwa mahasiswa 

yang mempunyai status sosial 

ekonomi yang tinggi juga 

mempunyai tingkat pengetahuan, 

sikap, dan perilaku keuangan yang 

tinggi. 

Didalam keluarga, menurut Owen (2003) 

menyatakan bahwa untuk memiliki ketrampilan 

mengelola keuangan dengan baik, paling tidak 

anak harus dilatih dalam hal menabung, 

mengelola uang saku, melakukan pekerjaan 

ringan di luar rumah, berderma dan 

berinvestasi. 

 

Pengalaman belajar 

keuangan 

Sosial Ekonomi 

Orang Tua 

Literasi  

keuaangan 




