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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini pembahasan terkait generasi milenial sedang hangat 

diperbincangkan oleh semua kalangan masyarakat. Generasi milenial atau yang 

biasa disebut dengan generasi Y adalah generasi yang lahir di tahun 1980-2000. 

Generasi yang lahir dimana teknologi canggih diperkenalkan publik dan semua 

kegiatan mulai terpengaruh oleh internet dan perangkat seluler. Pada saat ini, 

generasi milenial memasuki usia 17-35 tahun (Solin, 2018).  

Usia tersebut merupakan usia de ngan tingkat produktivitas yang tinggi. Di 

Indonesia terdpat 90 juta penduduk merupakan generasi milenial. Jumlah ini lebih 

banyak dibandingkan dengan lima negara Asia yang memiliki produk domestic 

bruto (PDB) besar seperti China, Jepang, India dan Korea. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun 

negara di masa mendatang dan keluar dari permasalahan middle income trap, 

namun hal ini belum dimanfaatkan dengan baik dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, karena kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah 

(Brodjonegoro, 2018). 

Menurut proyeksi penduduk Indonesia dari badan pusat statistic (BPS) 

generasi milenial adalah mereka yang saat ini menginjak umur 20-34 tahun. 

Kelompok pada usia tersebut menyumbang sebesar 23,95 persen dari 

totalpopulasi Indonesia tahun 2018 yang mencapai 265 juta jiwa. Pada tahun 2019 

jumlah generasi milenial diproyeksi sebanyak 23,77 persen dari total populasi 

Indonesia yang mencapai 268 juta jiwa yang artinya hampir seperlima populasi 

Indonesia adalah kelompok milenial. Sedangkan untuk persebaran generasi 

milenial dominan berada di Pulau Jawa yakni sebesar 53,95 persen. Angka 

tersebut berasal dari Jawa Barat sebesar 18,77 persen atau 11 juta penduduk, 

disusul Jawa Timur sebesar 13,80 persen atau 8 juta penduduk dan Jawa Tengah 

sebesar 11,97 persen atau 7 juta penduduk. Karakteristik generasi milenial pada 

umumnya adalah generasi internet, dimana aktivitas sehari-hari mereka tidak 
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dapat terlepas dari media sosial.  

Menurut survei yang gtelah dilakukan oleh ericsson dengan melakukan 

wawancara kepada 4.000 koresponden yang tersebar di 24 negara dunia mencatat 

bahwa generasi milenial rata-rata menghabiskan waktu didepan layar perangkat 

seluler sekitar 3 (tiga) jam sehari di tahun 2016. Angka tersebut melambung 

empat tahun kemudian menjadi 20 persen. Waktu yang dialokasiskan untuk 

menonton streaming juga meningkat tiga kali lipat. Sehingga dari fakta tersebut 

teknologi membuat para generasi milenial mengandalkkan generasi milenial 

sebagai sebagai tempat mendapat informasi. Generasi milenial m=juga lebih 

bersikap acuh terhadap keadaan sosial, dimana generasi milenial cenderung 

bersikap individualis yang mengutamakan gaya hidup yang mengikuti tren demi 

tampil eksis dimedia sosial. Tentunya gaya hidup tersebut cenderung mengarah 

terhadap perilaku konsumtif yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan sehari-hari. Mengelola keuangan yang sehat membutuhkan 

beberapa factor fundamental yang perlu ditingkatkan, salah satunya literasi 

keuangan. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014) literasi keuangan adalah 

pengetahuan, keterampilan motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dalam rangka membuat keputusan 

keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well 

being) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Orton 

(2007) memperjelas dengan menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal 

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang, karena literasi keuangan 

merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang 

terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih 

menunjukkan relative tinggi.  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2019) 

tentang literasi keuangan di Indonesia menyatakan bahwa mengalami peningkatan 

terkait indeks literasi keuangan sebesar 38,03 persen dibandingkan pada tahun 

2016 sebesar 29,7 persen. Dengan demikian dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 

peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33 persen. 

Dengan kondisi ini, ditengarai masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki 
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pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk 

kegiatan yang produktif. 

Bryne (2007) menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah 

akan menyebabkan penbuatan rencana keuangan yang dan menyebabkan 

pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Tujuan pengelolaan 

keuangan adalah agar dapat terhindar dari kondisi lebih banyak hutang daripada 

pendapatan. Literasi keuangan sangat erat kaitannya denagn manajemen keuangan 

dimana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka akan semakin 

baik manajemen keuangannya. manajemen keuangan meliputi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian keuangan yang semua itu merupakan factor penting 

untuk mencapai kesejahteraan finansial. Pengelolaan keuangan merupakan 

kegiatan untuk mengatur atau mengelola keuangan secara efisien sedangakn 

pengendalian merupakan kegiatan evaluasi apakah pengelolaan keuangan sudah 

sesuai dengan yang telah direncanakan.  

Mahasiswa yang memiliki pengetahuan serta kemampuan pengelolaan 

keuangan yang baik akan menunjukkan perilaku yang bijak tentang keuangan, 

seperti kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi, menabung, serta menggunakan 

uang atau kartu kredit. Namun jika mahasiswa kurang mengetahui atau bahkan 

tidak mengetahui tentang mengelola keuangan dengan baik akan cenderung 

menuruti keinginan untuk terus berperilaku konsumtif dalam memenuhi gaya 

hidup dan akan mengalami banyak permasalahan keuangan bahkan menimbulkan 

hutang. Selain itu sikap keuangan juga berperan dalam penentuan pengelolaan 

keuangan, dimana sikap keuangan merupakan keadaan pikiran, pendapat serta 

penilaian tentang keuangan. Sikap keuangan akan memepngaruhi tentang 

bagaimana seseorang akan berperilaku terhadap keuangannya. sehingga denga n 

adanya pengetahuan keuangan yang cukup dan sikap keuangan yang baik akan 

mempermudah seorang individu dalam mengatur atau mengelola keuangan. Oleh 

karena itu peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sikap Keuangan 

Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dengan Literasi Keuangan Sebagai 

Pemoderasi (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Milenial Di Jawa Timur)” 

dengan motivasi untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan yang 

telah diterima oleh mahasiswa akuntansi dan dapat digunakan dalam perencanaan 
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dan pengelolaan keuangan sehari-hari sehingga dapat menghasilkan sikap dan 

keputusan yang baikuntuk pengelolaan keuangannya. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh literasi keuangan pernah 

dilakukan oleh Laily (2016) yang menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan 

sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, namun tidak terlalu 

berpengaruh terhadap gender, usia, akademis dan pengalaman kerja. Penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Palambah (2018) menunjukkan hasil bahwaa literasi 

keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya subjek penelitian berasal 

dari mahasiswa umum, masyarakat dan mahasiswa akunatsni universitas Sanata 

Dharma, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa 

akunatnsi milenial di Jawa Timur. hal tersebut dikarenakan fokus penelitian ini 

ditujukan kepada mahasiswa milenial akunatnsi untuk mengetahui seberapa 

penting pengaruh penegtahuan akunatnsi yang telah diperoleh saat pendidikan 

untuk pengelolaan keuangan sehari-hari dan sasaran penelitian ini di Jawa Timur 

dikarenakan tingkat persebaran generasi milenial di Jawa Timur menduduki 

peringkat kedua di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan teori atribusi dimana 

dalam teori tersebut menjelaskan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang. pwerilaku seseoranag ditentukan oleh factor internal dan 

eksternal. namun menurut peneliti perilaku seseorang lebih cenderung terpengaruh 

oleh factor internal seseorang. selain itu dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

yakni variabel independe, variabel dependen dan variabel moderasi.  

Penelitian ini menggabungkan jurnal Laily (2016) dan Palamba (2018). 

Penelitian Laily menggunakan variabel gender, usia, kemampuan akademik dan 

pengelaman kerja serta literasi keuangan. penelitian ini memiliki satu variabel 

independen yakni sikap keuangan dengan satu variabel moderasi yaitu literasi 

keuangan dimana literasi keuangan diharapkan dapat memberikan pengaruh 

terhadap hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku pengelolaan keuangan. 

Sampel  penelitian adalah mahasiswa akuntansi milenial di Jawa Timur yang 

menduduki peringkat ke dua. Hal tersebut mendasari peneliti melakukan 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar literasi keuangan 

yang telah dimiliki oleh mahasiswa akuntansi milenial di Jawa Timur. 
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 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan? 

2. Apakah literasi keuangan mempengaruhi hubungan sikap keuangan dengan 

perilaku pengelolaan keuangan? 

 1.3 Tujuan, Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris dengan menguji 

kembali pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Menganilis pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

2. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap hubungan sikap keuangan 

dengan perilaku pengelolaan keuangangetahui pengaruh pengendalian diri 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, dari penelitian ini maka penulis mengetahui pengaruh sikap 

keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa dan mengetahui 

pengaruh hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku pengelolaan 

keuangan. 

2. Bagi UISI, penelitian ini dapat menambah pembendaharaan referensi di 

Universitas Internasional Semen Indonesia serta dapat menambah pengetahuan 

dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang akan meneliti 

masalah yang sama. 

3. Bagi mahasiswa akuntansi milenial, penelitian ini akan menberikan 

pengetahuan tentang pentingnya literasi keuangan dan sikap keuangan yang 

meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengendalian 

keuangan akan bertambah sehingga secara tidak langsung mahasiswa akuntansi 

milenial akan berhati-hati dalam mengatur keuangan. 

1.3.3 Kontribusi Penelitian 
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        Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teoritis  

Studi ini menjelaskan teori atribusi sebagai teori dasar yang dapat menilai 

terhadap sikap dan pemahaman akuntansi, hasil studi ini dapat menjadi tambahan 

bukti empiris dengan memperkuat teori atribusi untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. 

2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini dapat mempermudah mahasiswa akuntansi milenial untuk 

mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan perilaku 

keuangan terhadap mahasiswa akuntansi milenial di Jawa Timur. 
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