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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan (money management) pada umumnya merupakan suatu 

kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan 

keuangan (financial welfare). Dalam mencapai kesejahteraan keuangan tersebut, 

dibutuhkan sikap yang baik dan konsisten untuk mengelola keuangan pribadi, 

sehingga uang tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang 

memiliki manfaat dan tidak dihambur-hamburkan. Adrie Putra, dkk. mengatakan 

pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan seseorang dari financial 

problem. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang memadai dan sikap yang 

bijaksana dalam pengelolaan keuangan pribadi agar dapat memiliki perilaku 

pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Jadi pentingnya pengelolaan 

keuangan adalah untuk mengatur kehidupan sehari-hari, karena setiap kebutuhan 

tidak pernah lepas dari keuangan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik, yaitu 

dengan mengatur pengeluaran yang disesuaikan dengan pemasukan. Pengelolaan 

keuangan tersebut akan mudah dievaluasi jika dilakukan pencatatan tiap hari. 

Kemudian setelah dievaluasi dibuat perencanaan baru untuk kedepannya sehingga 

bisa lebih berhemat dalam melakukan pembelanjaan. 

Literasi keuangan berkaitan dengan perilaku pengelolaan keuangan individu 

(Putri dan Lestari, 2019). Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan 

pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki tiap individu dalam mengelola atau 

menggunakan sejumlah uang tersebut (Lusardi, 2014). Menurut Yushita (2017), 

literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan 

keuangan, membahas uang, dan permasalahan dalam keuangan, dimana hal 

tersebut mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari termasuk peristiwa di 

ekonomi secara umum. Menurut PISA 2012: Financial Literacy Assessment 

Framework (OECD INFE, 2012), merumuskan bahwa literasi keuangan 

merupakan faktor yang fundamental dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
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keuangan. Menurut Aribawa (2016), tingkat literasi keuangan digunakan untuk 

memiliki aset, pemenuhan pendidikan dan dana untuk masa tua atau mendatang 

(pensiun). Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi maka 

memiliki keputusan yang tepat dalam berbelanja, apabila rendahnya literasi 

keuangan seseorang akan mempengaruhi gaya hidup misalnya, sifat 

konsumerisme jadi (sehingga literasi keuangan) sangat penting dalam pengelolaan 

keuangan di kehidupan sehari-hari agar dapat membuat keputusan secara optimal 

untuk melakukan pengelolaan keuangan yang tepat.   

Menurut (Collin Campbell) konsumerisme merupakan kondisi sosial yang 

terjadi saat konsumsi menjadi pusat kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi 

tujuan hidup, dan ketika semua itu terjadi segala kegiatan hanya berfokus pada 

pemenuhan konsumsi. Sedangkan menurut Melina & Wulandari (2018), gaya 

hidup adalah kebutuhan yang biasa atau lumrah dalam kehidupan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup primer. Tetapi, yang menjadi permasalahan dalam 

usaha memenuhi kebutuhan seseorang lebih mengembangkan pola perilaku 

konsumtif. Perilaku konsumtif mengembangkan sikap hedonisme bagi para 

sosialita. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa 

kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Penganut paham 

ini biasanya menganggap hidup harus dipergunakan dengan selalu bersenang-

senang dan berfoya-foya untuk memuaskan nafsu yang tanpa batas. Gaya hidup 

akan mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola 

konsumsi seseorang.  

Sedangkan menurut Putri & Lestari (2019), dengan adanya gaya hidup di 

masyarakat tidak sedikit generasi muda sebagai mesin pendorong leisure economy 

memenuhi kebutuhan dan pengalaman sehingga mengesampingkan kebutuhan 

dasar lainnya. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan 

pilihan seseorang bagaimana menggunakan waktu dan uang (Sumarwan dalam 

(Hamdani, 2018). Misalnya di masa pandemi saat ini gaya hidup seseorang 

dipengaruhi oleh belanja online, karena belanja online pada saat pandemi, sangat 

membantu dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dan masyarakat juga tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja cukup pesan 

melaui aplikasi belanja yang diinginkan dan barang yang dibeli akan dikirim 
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melalui kurir. Adanya pandemi COVID-19 menjadikan kegiatan belanja online 

mengalami kenaikan yang drastis, dimana banyak masyarakat dalam berbelanja 

melakukan secara online. Menurut Managing Director ADA (Analytic Data 

Advertising) bahwa kenaikan akvitas belanja online mengalami kenaikan yang 

sangat pesat hingga 400% pada Bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi sejak 

pemerintah menerapkan social distancing, sehingga banyak masyarakat beralih ke 

belanja online. Peluang ini tidak disia-siakan oleh e-commerce atau online shop, 

dimana mereka berlomba-lomba dalam menyediakan kebutuhan konsumen seperti 

kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, dan lain-lain. Berbagai macam 

tawaran diberikan oleh online shop guna untuk menarik konsumen seperti diskon. 

Tawaran tersebut dapat membuat seseorang mudah tergiur sehingga minat belanja 

seseorang semakin meningkat. Kondisi tersebut berkaitan dengan perilaku 

pengelolaan keuangan setiap individu, dimana ketika seseorang memiliki tingkat 

minat belanja yang tinggi maka perilaku pengelolaan keuanganya harus ditata 

dengan baik agar tidak mengalami financial problem. Yang biasanya di latar 

belakangi dengan tingkat pendapatan misalnya pendapatan. 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan 

laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah 

pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan 

dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai 

penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun 

keuntungan. Menurut Wida dan Rina (2016) tingkat pendapatan merupakan total 

pendapatan kotor individu yang berasal dari upah, gaji, usaha dan pengembalian 

dari investasi. Besar kemungkinan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih 

akan menunjukkan perilaku keuangan lebih bertanggung jawab, terkait dana yang 

tersedia memberikan kesempatan untuk bertindak lebih bertanggung jawab.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atasl dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan?  
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2. Apakah gaya hidup konsumerisme berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan? 

3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan?  

4. Apakah literasi keuangan dan gaya hidup konsumerisme berpengaruh secara 

simultan terhadap perilaku pengelolaan keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam melakukan penelitian memiliki beberapa tujuan yang 

berdasarkan pada rumusan masalah di atas, antara lain: 

1. Untuk menganalisa pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. 

2. Untuk menganalisa pengaruh gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. 

3. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. 

4. Untuk menganalisa pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup secara 

simultan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti 

selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah dan 

memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan 

mengenai pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan status sosial ekonomi 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan, serta sebagai literatur dan referensi 

untuk peneliti lainnya. 

2. Bagi Universitas 

Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia maupun di seluruh perguruan 

tinggi lainnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai refrensi untuk 

melakukan penelitian berikutnya serta menggunakan teori atau obyek yang 

serupa. 

 

 


