
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Mendari & Kewal (2013) menyatakan bahwa literasi keuangan dapat diartikan sebagai 

kemampuan dasar seseorang dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan konsep 

perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan menabung dan investasi di masa 

yang akan datang (Lusardi & Mitchell, 2006). Literasi keuangan merupakan pengetahuan agar 

tidak terjebak dalam masalah keuangan atau hutang. Literasi keuangan sangat berhubungan 

dengan kesejahteraan seseorang. Dengan adanya pengetahuan tentang literasi keuangan 

seseorang akan dapat mengatur perencanaan keuangan pribadinya dengan baik dan dapat 

mengoptimalkan waktu dan uangnya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh seseorang akan 

semakin besar dan memajukan taraf kehidupannya (Yushita, 2017) 

Arceo-Gómez & Villagómez (2017) menunjukan rata-rata masyarakat kurang mampu 

menghadapi perubahan ekonomi dan keuangan yang saat ini semakin kompleks dan canggih. 

Di dunia modern saat ini kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan cukup penting karena 

hal ini akan berguna bagi seseorang dalam menuju gerbang pendidikan, berguna mengasah 

kemampuan seseorang untuk memproses dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari (Mihalčová et al., 2014). 

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), literasi keuangan pada kalangan milenial 

terbilang rendah, Kalangan milenial yang berusia 18-25 tahun hanya memiliki tingkat literasi 

sebesar 32,1%. Pendidikan literasi keuangan penting diajarkan pada generasi milenial saat ini 

karena pada rentang usia tersebut dinilai masih kurang siap dalam pengelolaan keuangan dan 
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masih rentan terhadap penggunaan teknologi sehingga berpotensi mengubah keputusan mereka 

terkait keuangan yang baik dan generasi milenial dipandang cenderung lebih konsumtif/boros 

serta tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Generasi milenial merupakan individu 

yang lahir antara tahun 1980-2000 dan generasi tersebut dapat dikatakan milenial karena 

tumbuh di era digital (Travis & Tommy, 2015). Jumlah generasi milenial menurut Susenas 

(Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 berjumlah 88 juta jiwa atau 33,25% dari jumlah 

penduduk yang ada di Indonesia. Pembekalan literasi keuangan pada generasi milenial dapat 

dilakukan sejak remaja, terutama remaja akhir dan mahasiswa yang termasuk dalam kelahiran 

tahun 1980-2000. Pembekalan tentang pentingnya literasi keuangan akan dipelajari lebih 

dalam saat seseorang menempuh dunia perkuliahan. 

 Pelajaran yang didapat dalam perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses 

pembentukan literasi keuangan mahasiswa (Pulungan & Febriaty, 2018). Dalam perguruan 

tinggi mahasiswa akan mendapatkan proses pendidikan di tingkat yang lebih sulit 

dibandingkan sebelumnya. Selain itu, masa perkuliahan merupakan masa dimana para 

mahasiswa diharuskan untuk dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa pengawasan 

dari orang tua (Margaretha & Pambudhi, 2015). Mahasiswa akan memiliki lingkungan baru 

yang mengharuskan mereka melakukan penyesuaian untuk hidup secara mandiri, terutama bagi 

mereka yang belum terbiasa hidup sendiri. Masa kuliah merupakan saat pertama bagi sebagian 

besar mahasiswa mengelola keuangannya secara mandiri atau tanpa pengawasan penuh dari 

orang tua (Sabri et al., 2008). 

Literasi keuangan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Salah satu 

faktor internalnya adalah Gender. Menurut studi yang pernah dilakukan, gender berpengaruh 

terhadap literasi keuangan (Margaretha dan Pambudhi, 2015). Wanita dan pria memiliki 
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perbedaan yang signifikan, baik secara biologis, maupun psikologis. Perbedaan ini 

mempengaruhi peran dan fungsi antara wanita dan pria tersebut, sehingga kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan wanita dan pria memiliki pola pikir yang berbeda (Yushita, 2017). 

Nababan & Sadalia (2013) melaporkan bahwa laki-laki memiliki literasi keuangan personal 

yang lebih tinggi daripada wanita. Laki-laki dinilai lebih mempertimbangkan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan keputusan investasi. Hal ini berarti pengambilan keputusan 

mengenai keuangan lebih berani dilakukan oleh pria dibandingkan wanita (Christanti & 

Mahastanti, 2011). 

 Selain gender, faktor internal yang mempengaruhi literasi keuangan adalah usia. Setiap 

mahasiswa memiliki usia yang bervariasi, hal ini dikatakan oleh Irmawaty (2013) bahwa 

mahasiswa merupakan individu yang baru memulai masa kuliahnya pada usia 18 tahun atau 19 

tahun sampai 24 tahun atau 25 tahun. Faktor usia dapat mempengaruhi literasi keuangan 

seseorang, sehingga mahasiswa yang memiliki usia lebih tua dapat dikatakan memiliki literasi 

keuangan yang baik. Otto (2012) menyatakan bahwa jika seseorang pada usia muda lebih 

berhati-hati dalam membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan keuangan, maka pada usia 

tua hidup mereka akan lebih terjamin. Semakin tinggi usia seseorang berbanding lurus dengan 

pengalaman yang didapatkan, sehingga pemikiran dan perencanaannya juga semakin matang. 

Hal ini mengindikasikan usia mahasiswa berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. 

Syuliswati (2019) menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan 

mahasiswa. 

Literasi keuangan dapat dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, salah satunya yaitu 

indeks prestasi kumulatif. Setiap mahasiswa diharapkan memiliki indeks prestasi kumulatif 

yang baik. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah standar pengukuran hasil pembelajaran, 
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biasanya direntangkan pada angka 0,00-4,00. Sommer (2011) melaporkan semakin tinggi 

indeks prestasi kumulatif mahasiswa semakin tinggi juga tingkat literasi keuangannya. 

Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis yang memiliki indeks kumulatif yang rendah diduga 

memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep keuangan yang rendah. Hal ini berarti dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis seharusnya lebih memahami tentang 

konsep-konsep keuangan jika dibandingkan dengan jurusan lain. Menurut Atika Syuliswati 

(2019), indeks prestasi kumulatif memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan. 

Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja 

memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan (Alfin Shalahuddinta & Susanti, 2013). Setiap 

mahasiswa memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga banyak 

mahasiswa yang terlambat atau bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perkuliahan, 

dari hal tersebut beberapa mahasiswa melakukan pekerjaan paruh waktu demi melanjutkan 

pendidikannya. Hal ini berarti mahasiswa yang menjalani perkuliahan dengan bekerja akan 

memiliki pengalaman yang lebih banyak. Irman & Fadrul (2018) menunjukan bahwa 

pengalaman kerja merupakan suatu cara seseorang untuk belajar memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan kondisi keuangan. Semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki 

seseorang maka semakin matang juga pola pikir dan sikapnya dalam bertindak (Puspaningsih, 

2004). Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja 

diduga memiliki pola pikir yang belum sempurna. Zimmer-Gembeck & Mortimer (2006) 

menyatakan bahwa seseorang yang belajar dan membagi waktunya untuk bekerja akan 

mendapatkan kesempatan yang baik untuk bersosialisasi sebelum masuk ke dunia kerja. 

Remaja yang bekerja lebih pintar dan paham tentang bagaimana mengelola keuangan 

pribadinya dibandingkan dengan yang tidak bekerja (Erskine et al., 2006). Mahasiswa yang 
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memiliki pengalaman kerja cenderung lebih dapat mengontrol emosi untuk menggunakan 

keuangannya. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang bekerja akan mendapatkan pelajaran 

tentang keuangan yang lebih efektif, lebih memiliki rasa tanggung jawab dan keahlian dalam 

mengelola keuangannya (Zimmer-Gembeck & Mortimer, 2006) 

Penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan 

mahasiswa dengan menambahkan satu variabel independen baru yaitu kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan yang ada di dalam diri 

sendiri maupun perasaan orang lain dan kemampuan untuk memberikan motivasi, mengelola 

emosi pada diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain (Goleman, 2001). Selain itu, 

Goleman (1996) juga menambahkan bahwa untuk kesuksesan seseorang Intelligence Quotient 

(IQ) hanya menyumbang 20% dan 80% didapatkan melalui faktor lain, diantaranya adalah 

kecerdasan emosional seperti kemampuan memotivasi diri sendiri, mengontrol suasana hati, 

kemampuan untuk bekerja sama, dan mengontrol rasa empati. Hal ini perlu dimiliki oleh 

mahasiswa.  Dengan adanya kecerdasan emosional, mahasiswa akan lebih berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan dan dapat mengelola keuangannya dengan baik. Penelitian ini 

menggunakan data terbaru sehingga data yang digunakan lebih valid dari penelitian 

sebelumnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memberi judul Pengaruh Gender, Usia, 

Indeks Prestasi Kumulatif, Pengalaman Kerja, Kecerdasan Emosional Terhadap 

Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1.  Apakah gender berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah usia berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah indeks prestasi kumulatif berpengaruh positif terhadap tingkat 

literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap tingkat literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi? 

5. Apakah gaya hidup berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi? 

6. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat  literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menguji apakah gender berpengaruh positif terhadap literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk menguji apakah usia berpengaruh positif terhadap literasi keuangan 

mahasiswa akuntansi. 
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3. Untuk menguji apakah indeks prestasi kumulatif berpengaruh positif 

terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

5. Untuk menguji apakah gaya hidup berpengaruh positif terhadap literasi 

keuangan mahasiswa akuntansi. 

6. Untuk menguji apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap 

literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Bagi staff pengajar 

Penelitian ini untuk menambah referensi bacaan, sehingga menambah 

pengetahuan staf pengajar khususnya program studi akuntansi dalam upaya 

meningkatkan kualitas pengajarannya agar dapat menghasilkan lulusan 

akuntansi yang lebih berkualitas dan lebih memahami tentang pentingnya 

literasi keuangan/kecerdasan keuangan yang lebih baik. 

2. Bagi praktisi 

Penelitian ini untuk memberikan masukan yang berguna bagi calon akuntan, 

bahwa tingkat literasi keuangan sangat penting bagi karir dimasa yang akan 

datang dan memotivasi mereka yang sudah berkarir agar lebih mempelajari 

lebih dalam tentang literasi keuangan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan untuk pengetahuan dan referensi 

tentang pentingnya literasi keuangan terutama bagi mahasiswa akuntansi 
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dalam mengelola keuangan demi kesejahteraannya dimasa yang akan  

datang, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap literasi keuangan  

mahasiswa akuntansi. 

1.4 Kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Penelitian 

Literasi keuangan merupakan pengetahuan agar tidak terjebak dalam masalah keuangan atau hutang. Literasi 

keuangan sangat berhubungan dengan kesejahteraan seseorang. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 

literasi keuangan pada kalangan milenial terbilang rendah (remaja akhir/mahasiswa). 

 

Perumusan Masalah 

 Apakah gender berpengaruh positif terhadap tingkat 
literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

Apakah usia berpengaruh positif terhadap tingkat 
literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

Apakah indeks prestasi kumulatif berpengaruh 
positif terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif 
terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

Apakah gaya hidup berpengaruh positif terhadap 
tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

Apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif 
terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk menguji apakah gender berpengaruh positif 
terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

Untuk menguji apakah usia berpengaruh positif 
terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 

Untuk menguji apakah indeks prestasi kumulatif 

berpengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 
Untuk menguji apakah pengalaman kerja 

berpengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 
Untuk menguji apakah gaya hidup berpengaruh 

positif terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 
Untuk menguji apakah kecerdasan emosional 

berpengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa akuntansi. 
 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Atika Syuliswati (2019) dengan menggunakan variabel Gender, usia, IPK serta 
penelitian milik Alfin Shalahuddinta & Susanti (2013) dengan menggunakan variabel pengalaman kerja menunjukkan 

bawha keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Penelitian ini menguji kembali 
faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa dengan menambahkan satu variabel independen baru yaitu 

kecerdasan emosional. 
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Landasan Teori 

Teori perilaku keuangan merupakan suatu teori yang mempelajari fenomena psikologi yang mempengaruhi tingkah laku 
keuangan. perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang dapat menjelaskan seseorang bagaimana melakukan 

investasi atau yang berhubungan dengan keuangan yang dipengaruhi oleh psikologi mereka masing-masing. Hal ini berarti 

perilaku keuangan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda Hal ini berarti perilaku keuangan yang dimiliki setiap orang 
berbeda-beda, termasuk di antara laki-laki dan perempuan, usia, nilai-nilai pendidikannya, dan pengalaman yang 

dimilikinya. 

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki individu dalam rangka mempelajari konsep keuangan yang 
berguna untuk membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan serta memiliki dampak 

kepada kehidupan ekonomi. Seorang individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik diharapkan akan memiliki 
pengetahuan tentang mengelola keuangan yang baik juga sehingga akan berdampak kepada kehidupan ekonomi yang 

sejahtera. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Literasi keuangan: 

Gender  
Usia 
IPK 
Pengalaman kerja 
Kecerdasan Emosional 

PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

+ 

  

Kecerdasan 

Emosional (X1) 

Gender (X2) 

Usia (X3) 

IPK (X4) 

Pengalaman 

Literasi 

Keuangan (Y) 

+ 

+ 

+ 

+ 

METODOLOGI 

PENELITIAN 

 
Populasi penelitian yang digunakan adalah mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sampel penelitian adalah mahasiswa aktif 
angkatan 2016 dan 2017 jurusan Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata.  
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Penelitian ini akan menganalisis tentang hubungan gender dengan tingkat literasi 

keuangan mahasiswa. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan terhadap literasi keuangan 

karena adanya perbedaan karakter dan perbedaan karakter menyebabkan pengambilan 

keputusan yang dilakukan laki-laki tentang keuangan lebih didasarkan pada logikanya, berbeda 

jika dibandingkan dengan wanita yang lebih menggunakan perasaannya. Selain itu, pria lebih 

berpikir kedepannya/jangka panjang, berbeda dengan wanita yang hanya berpikir pendek. 

Maka, diduga bahwa literasi keuangan pria lebih tinggi daripada wanita. Selain itu, diduga juga 

METODE 

PENGUMPULAN DATA 
 
Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data primer 

dengan menggunakan kuesioner 

Dalam penelitian ini, literasi 
keuangan diukur menggunakan 21 item 
pernyataan yang telah dimodifikasi dari 

penelitian Chen dan Volpe (1998) 

Gender 
dihitung menggunakan skala nominal. 

Usia dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala rasio 

Indeks 
prestasi kumulatif dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala rasio. 
pengalama

n kerja diperoleh melalui dari jawaban 
kuesioner 

TEKNIK ANALISIS DATA 
U

ji instrumen 
U

ji konsumsi klasik 
R

egresi Linear Berganda 
K

oefisien Determinasi 
U

ji T 
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bahwa adanya hubungan usia dengan tingkat literasi keuangan mahasiswa. Semakin 

bertambahnya usia mahasiswa maka akan semakin tinggi juga daya tangkap dan pola pikir 

seseorang sehingga tingkat literasi keuangan yang dimilikinya lebih baik. Maka diduga adanya 

hubungan antara usia dengan tingkat literasi keuangan mahasiswa. Semakin tinggi IPK 

mahasiswa maka akan semakin baik pula tingkat literasi keuangannya karena dengan memiliki 

IPK tinggi berarti mahasiswa telah banyak menyerap ilmu pengetahuan yang didapat dalam 

perkuliahan. Dengan begitu akan membuat wawasan tentang keuangan dan produk-produk 

investasinya juga semakin luas sehingga literasi keuangannya pun meningkat. Dalam 

penelitian ini pun diduga bahwa adanya hubungan antara IPK dengan tingkat literasi keuangan. 

Mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja yang banyak akan lebih bisa mengatur 

pengelolaan keuangannya dengan baik karena didapatkannya dengan usaha sendiri. Semakin 

banyak pengalaman kerja mahasiswa maka semakin banyak juga pengetahuan yang didapat 

dari luar dari perkuliahan, termasuk tentang produk-produk investasi sehingga membuat 

tingkat literasinya meningkat atau lebih baik. Maka diduga bahwa semakin banyak pengalaman 

kerja seseorang maka akan semakin baik juga tingkat literasi keuangannya. Kecerdasan 

emosional yang dimiliki mahasiswa berbeda-beda. Mengontrol emosi dengan lebih bijak dalam 

pengambilan keputusan, berpikir dengan matang dan panjang akan membuat mahasiswa lebih 

sadar akan pentingnya berinvestasi sehingga literasi keuangan mahasiswa juga akan 

meningkat. Karena itu, kecerdasan emosional diprediksi memiliki hubungan positif dengan 

tingkat literasi keuangan.  
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