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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada awal tahun 2020 Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara yang 

tejangkit wabah virus Covid-19. Wabah tersebut membuat segala aktivitas dalam 

negara berhenti dan mengalami kemunduran aktivitas. Pandemi Covid-19 ini 

memengaruhi dampak buruk pada banyak sektor yang ada di Indonesia, seperti  

sektor perekonomian, pendidikan, logistik, pariwisata serta trasportasi. Pada masa 

ini sektor perekonomian di Indonesia sangat berdampak baik itu UMKM, ibu rumah 

tangga, korporasi maupun pelaku ekonomi lainnya (KOMINFO, 2021). Sektor 

ekonomi dalam lingkup rumah tangga juga terkena dampak dari pandemi covid-19 

ini. Dalam hal ini pengetahuan literasi keuangan perlu diterapkan, kemudian selain 

literasi keuangan, perencanaan keuangan, serta perilaku keuangan juga harus 

dilakukan agar keuangan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Selain itu dalam 

rangka pengelolaan keuangan untuk pendidikan anak juga harus bisa 

dipertimbangkan dengan baik agar keuangan tetap terjaga baik. 

 Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk dipersiapkan dengan 

matang agar membantu dalam meraih cita –cita serta membuat perbaikan di masa 

depan. Dalam mencapai kesiapan dana pendidikan maka perlu adanya persiapan 

sejak dini oleh orang tua. Dalam melakukan persiapan pendidikan anak diperlukan 

beberapa aspek seperti, memperhitungkan inflasi dari dana pendidikan, 

mempersiapkan dana tertinggi untuk pendidikan anak, memilih instrumen investasi 

yang tepat, menggunakan lebih dari satu instrumen investasi, mempersiapkan sejak 

dini dan memilih waktu yang tepat (OJK O. J., 2021). Indonesia adalah salah satu 

negara yang tergolong tinggi dalam inflasi pendidikan, data dari Badan Pusat 

Statistik(BPS) mengatakan kenaikan rata – rata ada pada uang pangkal pendidikan 

yang mencapai sekitar 10 – 15% setiap tahunnya, selain itu disarankan untuk para 

orang tua sekarang sudah harus memperhitungkan biaya pendidikan anaknya agar 

dimasa depan tidak terganggu tentang kebutuhan biaya pendidikan anak (CNBC, 

2020). Dari sini diharapkan para orang tua lebih mempersipakan tentang 
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pendidikan anak sejak dini dengan melakukan perencanaan awal tentang 

pendidikan anak agar lebih siap dan tidak menggangu anak ketika sudah berada 

dibangku pendidikan. Pada keadaan ini dana pendidikan anak juga harus terkelola 

dengan baik apabila tidak dikelolah dengan baik akan menimbulkan banyaknya 

risiko yang akan terjadi dimasa depan.  

 Peran utama dalam rumah tangga sendiri dipengang oleh ibu rumah tangga 

yang semestinya dapat mengelola keuangan dengan baik. Dari hal ini lembaga 

pengawas keuangan di Indonesia telah memperhatikan segala sesuatu yang harus 

di ketahui oleh ibu rumah tangga dalam melakukan perencanaan keuangan. 

Targetnya sendiri OJK melakukan pengenalan dan sosialisasi mengenai 

perencanaan keuangan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak dengan 

mempersiapkan dana untuk pendidikan anak dimasa depan, OJK memperkenalkan 

beberapa produk investasi seperti asuransi pendidikan, tabungan pendidikan bank, 

serta dana pendidikan melalui investasi obligasi saham, reksadana, juga logam 

mulia pegadaian (OJK O. J., Otoritas Jasa Keungan, 2013).  Hal yang di perlu 

diperhatikan ketika seorang ibu rumah tangga melakukan pengelolaan keuangan 

adalah seluruh kebutuhan rumah tangga harus dapat dikendalikan dengan baik. 

Maka dari itu sebuah perencanaan keuangan, literasi keuangan dan perilaku 

keuangan perlu diterapkan pada ibu rumah tangga dalam mengelolah keuangan 

keluarga guna mewujudkan keuangan yang sehat dan baik. 

  Dalam rumah tangga perencanaan keuangan perlu adanya pengetahuan 

tentang literasi keuangan yang merupakan suatu hal yang diperlukan agar dapat 

melakukan serta menggunakan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Literasi 

keuangan sendiri ialah pengetahuan tentang konsep dasar dari keuangan yang 

didalamnya termasuk mengenai perbedaan nilai nominal dan nilai riil, mengenai 

bunga majemuk, nilai waktu pada uang,  dasar diversifikasi risiko, dan masih 

banyak yang lain (Mitchell, Lusardi, & Curto, 2009). Dalam SNLIK (Survei 

Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) di tahun 2019 indeks literasi keuangan 

menunjukkan  sebesar 38,03% lalu untuk indeks inklusi keuanganya sebesar 76,19% 

yang memperlihatkan secara umum bahwa masyarakat Indonesia belum dapat 

memahami karakteristik untuk meningkatkan literasi keuangan (OJK O. J., HasilL 

SLIKN MENINGKAT, 2019). Untuk meningkatakan literasi keuangan dan 
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memperluas akses keuangan OJK melakukan penyusunan arah strategis 

peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang di usung pada Strategi 

Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) tahun 2021 - 2025 

(OJK O. J., 2021) Hubungan rumah tangga sendiri dengan pengetahuan literasi 

keuangan merupakan hal yang berdampingan karena itu para ibu - ibu rumah tangga 

harus bisa memahami tenang pengetahuan literasi keuangan dengan baik dalam 

upayanya mengelola keuangan keluarga apalagi di saat pandemi dan dalam rangka 

mempersiapkan dana pendidikan anak agar dapat terurus sesuai dengan porsinya. 

 Selain melakukan perencanaan keuangan dan memahami tentang 

pengetahuan literasi keuangan sejak dini perilaku keuangan juga perlu diperhatikan 

dalam melakukan pengelolaan keuangan. Perilaku keuangan sendiri terhubung 

dengan adanya tanggung  jawab perilaku seseorang dalam mengelolah keuangan. 

Proses keuangan juga termasuk tanggung jawab keuangan yang dilakukan secara 

produktif (Ida & Dwinta, 2010).  Perilaku keuangan adalah seseorang yang 

bertanggung jawab dan cenderung efektif dalam menggunakan uang yang dimiliki 

dengan cara mengontrol belanja, berinvestasi , membuat anggaran dana, membayar 

kewajiban dengan tepat waktu, serta menghemat keuangan (Susanti, Ismuawan, 

Pardi, & Ardyan, 2017). Pada tanggung jawabnya ibu rumah tangga sebagai 

pengolah keuangan dalam rumah tangga sendiri dapat melakukan perencanaan 

keuangan pada jangka pendek maupun panjang, melakuan perencanaan keuangan 

secara akurat sehingga dapat menyesuaikan pendapatan yang diterima dengan 

matang membuat keputusan keuangan, selain itu literasi keuangan yang tinggi 

dapat menjadikan perilaku keuangan yang sangat baik juga untuk ibu rumah tangga 

yang pada akhirnya keputusan dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesuai 

dengan tujuan yang paling terbaik (Rahmayanti, Nuryanti, & Salam, 2019). Dalam 

hal ini suatu perilaku akan mendapatkan suatu hasil yang dapat merubah kondisi 

agar lebih baik seperti perilaku keuangan yang harus dilakukan oleh ibu rumah 

tangga baik mengurus rumah tangga maupun pendidikan anaknya dengan baik agar 

mewujudkan suatu keuangan keluarga yang sehat.   

 Pada penelitian sebelumnya, Penelitian Ade Maya Saraswati dan Arif 

Widodo Nugroho (2021) Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan 

Generasi Z di Masa Pandemi COVID-19 melalui Penguatan Literasi Keuangan. 
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Hasil penelitian dalam melakuan edukasi FGD dalam menguatkan literasi keuangan 

secara kualitatif telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin 

dicapai selain itu dalam kuisionernya para generasi Z mengalami peningkatan 

dalam perencanaan keuangan dan  pengelolaan keuangan. Penelitian Maria Rio Rita 

dan Benny Santoso (2015) Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan Pada 

Dana Pendidikan Anak dengan hasil penerapan perencanaan keuangan pada dana 

pendidikan anak pasti memiliki risiko maka dari itu perlu adanya perencanaan dana 

pendidikan anak dengan menggunakan proteksi asuransi guna menghindari adanya 

risiko – risiko yang terjadi pada saat pengelolaan pendidikan anak 

berlangsung.Penelitian Wilda Rahmayanti, Hanifa Sri Nuryani dan Abdul Salam 

(2019)  Pengaruh Sikap Keuangan dan Perilaku keuangan Terhadap Literasi 

Keungan (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Lito Kecamatan Moyo 

Hulu), hasil dari penelitian ini, yaitu suatu sikap keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap adanya literasi keuangan pada ibu rumah tangga Di Desa Lito 

Kecamatan Moyo Hulu.  

 Penelitian ini mengambil objek pada ibu rumah tangga yang dapat dikatakan 

sebagai pengurus dan pengelolah keuangan keluarga agar mewujudkan sebuah 

keuangan yang baik dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untk 

melihat pengaruh tentang literasi keuangan, perencanaan keuangan dan perilaku 

keuangan pada dana pendidikan anak ketika seorang ibu rumah tangga mengurus 

dan mengelolah keuangan sebuah keluarga apalagi saat terjadinya fenomena 

pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk melihat adanya pemahaman tentang 

pengelolaan keuangan terhadap pendidikan anak dimasa depan guna mendapatkan 

keuangan keluarga yang sehat. Para ibu rumah tangga tentunya harus mengetahui 

literasi keuangan, perencanaan keuangan dan perilku keuangan pada dana 

pendidikan anak agar ketika anak telah mulai berada di bangku pendidikan dapat 

meminimalkan risiko - risiko yang akan terjadi di masa depan. Dalam kutipan berita 

Direktur Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Mochmad Muchlasin menjelaskan berdasarkan pada data hasil survey dari OJK 

pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat, terutama tentang asuransi 

dan perbankkan terbilang cukup rendah sekitar 36% yang paham tentang perbankan 

dan hanya 17% yang paham tentang asuransi (B, 2016).  
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 Dalam penelitian ini akan menggunakan data penduduk ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja di Kabupaten Gresik. Alasan dari peneliti dalam 

mengelompokkan data yang akan digunakan dalam sampel penelitian ini hanya ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja adalah karena adanya fenomena pandemi covid-

19 yang dimana banyaknya pemberitaan pengurangan karyawan maupun 

pemotongan gaji karyawan saat pandemi, sebagai ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dan menopangkan hidup kepada kepala rumah tangga tanpa memiliki 

penghasilan sendiri diluar penghasilan kepala rumah tangga yang membuat 

banyaknya pertimbangan yang harus didahulukan atau dikesampingkan oleh ibu 

rumah tangga agar kebutuhan rumah tangga tetap terolah dengan baik dan tidak 

mengganggu dana pendidikan anak dimasa depan. Kemudian sasaran dari 

penelitian ini berada di Kabupaten Gresik karena kemungkinan besar yang terjadi 

adalah dana pendidikan di Kabupaten Gresik juga melonjak tinggi dengan biaya 

hidup rata – rata yang cukup tinggi pula, seperti yang paparkan di awal bahwa biaya 

pendidikan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya yang mengakibatkan dana 

pendidikan anak di Kabupaten Gresik akan ikut naik, seorang ibu rumah tangga 

harus bisa mengatur dan mengelolah keuangan keluarga yang hanya mengandalkan 

penghasilan dari kepala rumah tangga. 

 Berdasarkan adanya fenomena yang belum pernah terjadi dan adanya 

penelitian sebelumnya yang membuat tertarik untuk melakukan penelitian ini 

dengan judul “Pegaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan 

Perilaku Keuangan Pada Dana Pendidikan Anak di Kabupaten Gresik”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti telah memiliki beberapa 

rumusan masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Literasi keuangan berpengaruh pada dana pendidikan anak di 

Kabupaten Gresik? 

2. Apakah Perencanaan keuangan berpengaruh pada dana pendidikan anak di 

Kabupaten Gresik? 

3. Apakah Perilaku keuangan berpengaruh pada dana pendidikan anak di 

Kabupaten Gresik?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki 

beberapa tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan pada dana pendidikan anak di 

Kabupaten Gresik. 

2. Untuk menguji pengaruh perencanaan keuangan pada dana pendidikan anak 

di Kabupaten Gresik. 

3. Untuk meguji pengaruh perilaku keuangan pada dana pendidikan anak di 

Kabupaten Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka peneliti telah memiliki 

beberapa manfaat dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti. 

 Menambah wawasan dan pemahanaman bagi peneliti utamanya 

pada bidang keuangan yang berhubungan dengan litersai keuangan, 

perencanaan keuangan dan perilaku keuangan serta bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan juga mengembangakan pada penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat. 

 Diharapkan dalam penelitian ini masyarakat dapat paham mengenai 

literasi keuangan, perencanaan keuangan dan perilaku keuangan dengan 

baik, khususnya ibu rumah tangga guna mendapatkan pengelolaan 

keuangan yang sehat. 

3. Bagi Akadedmik. 

Dalam penelitian ini, diharapkan sebagai bahan kajian ilmu serta 

menambah referensi dalam ilmu pengetahuan tentang pengelolaan 

keuangan yang berhubungan dengan literasi keuangan, perencanaan 

keuangan serta perilaku keuangan dalam memanajemen sebuah keuangan 

baik perusahaan, rumah tangga maupun instansi lainnya.  


