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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi global membawa dampak perubahan pada pola dan 

gaya hidup masyarakat dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang 

dilakukan dengan baik dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian bagi 

masyarakat Indonesia, karena dengan mengontrol keuangan dengan benar seseorang 

akan cenderung lebih mudah untuk mengatur keputusan  masa depan dan keputusan 

jangka panjang sehingga seseorang akan lebih dapat memprioritaskan kebutuhan 

yang lebih penting dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan ini tidak lepas 

kaitannya dengan seberapa besar tingkat pengetahuan keuangan seseorang atau 

tingkat literasi keuangan seseorang. Seseorang dapat mengelola keuangan dengan 

baik apabila seseorang tersebut memiliki tingkat literasi keuangan yang baik pula. 

Pemahaman literasi keuangan seseorang bisa didapat melalui lembaga 

pendidikan, salah satunya melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi 

sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa 

Margaretha and Pambudhi, “Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1.”. 

Widayati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.” menyatakan bahwa 
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pendidikan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan 

perilaku keuangan. 

Menurut Rosyeni, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.” literasi keuangan 

tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan 

alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Literasi 

finansial juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, 

memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan 

dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sutjipto (2019) menyimpulkan bahwa pengalaman pembelajaran 

keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa 

akuntansi, sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap tingkat literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi.   

Selain itu menurut Chen, “An Analysis of Personal Financial Literacy Among 

College Students.” literasi keuangan dipengaruhi oleh 2 aspek yaitu gender dan usia. 

Adanya perbedaan karakteristik gender antara laki-laki dan perempuan akan 

mempengaruhi literasi keuangan mereka. Sedangkan semakin tua usia seseorang, 

berarti akan semakin matang pemahaan terhadap literasi keuangan, sehingga dapat 

dikatakan usia berpengaruh terhadap literasi keuangan. 

Menurut Ibid. laki-laki lebih memahami literasi keuangan dibandingkan 

perempuan. Hal ini yang mendasari gender menjadi salah satu hal yang 
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mempengaruhi literasi keuangan. Literasi keuangan yang rendah terdapat pada 

responden yang berusia 18-22 tahun. Hal ini juga yang mendasari usia menjadi salah 

satu hal yang berpengaruh terhadap literasi keuangan. Mahasiswa pada tingkat 

pertama memiliki pengetahuan literasi keuangan yang kurang dibandingkan dengan 

mahasiswa tingkat akhir atau pascasarjana. Hal ini yang mendasari usia menjadi salah 

satu hal yang berpengaruh terhadap literasi keuangan. 

Penelitian Luzuardi dan Mitchell (2011) menunjukan bahwa  pendidikan 

berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Boakye dan Kansanba (2013) menyatakan bahwa  passion berpengaruh terhadap 

tingkat literasi keuangan. Apabila seseorang memiliki passion yang terkait di bidang 

keuangan misalnya menjadi akuntan  maka akan secara sadar meningkatkan tingkat 

literasi keuanganya.   

Penelitian ini mereplikasi penelitian Chen dan Volpe  (1998) dengan 

menggabungkan faktor gender, usia, pendidikan dan passion. Keempat faktor ini 

dianggap penting karena pengaruh gender, usia, pendidikan dan passion berdampak 

besar terhadap literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu hal yang 

penting bagi mahasiswa terutama mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi 

diharapkan memahami literasi keuangan, karena mahasiswa akuntansi telah 

mendapatkan pengetahuan mengenai keuangan dibandingkan dengan mahasiswa 

dengan program studi yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor 

gender, usia, pendidikan, passion terhadap literasi keuangan.  
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Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini berjudul:”Pengaruh 

Gender, Usia, Pendidikan, Passion  Terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Mahasiswa Akuntansi”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah faktor gender berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan  

mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah faktor usia berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah faktor pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi? 

4. Apakah faktor passion berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah faktor gender berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan  mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor usia berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 
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3. Untuk mengetahui apakah faktor pendidikan berpengaruh positif terhadap 

tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk mengetahui apakah faktor passion berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Praktek untuk Perguruan Tinggi (Akademisi) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan masukan bagi 

perguruan tinggi mengenai seberapa penting tingkat literasi keuangan pada 

mahasiswa sehingga pada saat mahasiswa terjun kedunia kerja mahasiswa 

dapat memahami literasi keuangan sehingga dapat membawa nama baik 

perguruan tinggi tersebut dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang terbaik dan juga 

lulusan yang memahami literasi keuangan. 

2. Kontribusi Praktek untuk Lembaga Profesi (Praktisi) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi calon akuntan agar 

lebih memahami literasi keuangan karena 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. 


