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BAB I 

PENDAHULUAN 
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         Personal financial management merupakan sebuah seni atau ilmu 

tentang bagaimana seseorang dapat mengendalikan financial yang dimiliki 

(Giltman,2002). Personal financial management terdiri dari 2 komponen yaitu 

pemahaman finansial dan kecakapan pengendalian finansial. Kecakapan 

pengendalian finansial dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam aktivitas 

pengendalian yang memerlukan tingkat keahlian yang tinggi untuk membuat 

sebuah keputusan utama yang diperoleh dari pengontrolan diri dari setiap 

individu. Jika individu memiliki pengontrolan diri dalam mengelola keuangan 

yang dimiliki maka dapat mempermudah dalam membuat keputusan sesuai 

dengan ketetapan dari hakikat manajemen, yang terdiri dari ekonomis dan 

ketepatan. Ekonomis artinya bagaimana individu dapat mengoptimalkan 

finansial yang bertujuan dalam pencapaian manajemen keuangan pribadi. 

Sementara itu, ketepatan yaitu lebih merujuk kebagaimana manajemen 

keuangan pribadi dapat menuju pada tujuan yang tepat (AN Yushita,2017). 

    Literasi keuangan atau biasa disebut dengan pengetahuan keuangan 

merupakan sebuah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan 

kepercayaan diri pada masyarakat umum maupun konsumen dalam melakukan 

pengelolaan fiansial yang baik (OJK,2013). Mereka yang mempunyai 

pemahaman mengenai finansial  dapat mempengaruhi tingkah laku keuangan 

ketika akan melakukan sebuah investasi (Christanti dan Mahastanti, 2011). 
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Pada tahun 2016 dan 2019 OJK melakukan peninjauan terhadap tingkat literasi 

dengan hasil survei yang diperoleh yaitu, tingkat literasi di tahun 2016 sebesar 

29,7% kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 76,19%. Dari hasil survei 

tersebut dinyatakan mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi dari 

pihak OJK menyatakan bahwa penduduk Indonesia tergolong pada tingkat 

literasi yang masih rentan lemah.  

 OJK memiliki peraturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang 

mengamanatkan OJK dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan 

sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat ketika melakukan interaksi 

dengan industri jasa keuangan.Literasi keuangan dan inklusi keuangan 

merupakan aspek penting yang dibahas dalam peraturan Undang-undang ini, 

yang dimana keduanya membutuhkan berbagai strategi untuk 

mengimplementasikannya. Startegi OJK untuk melindungi kepentingan 

masyarakat dalam melakukan interaksi dengan industri jasa keuangan bertujuan 

untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik 

(Well literate). 

    Perilaku finansial merupakan hasil dari sebuah tindakan ketika melakukan 

pemanfaatan keuangan yang dimiliki. Ricciardi (2000) dalam Arianti (2018) 

menyebutkan perilaku finansial sebagai disiplin ilmu yang dapat diterapkan 

sehingga menghasilkan sebuah bentuk tindakan yang berkaitan dengan 

keuangan. Perilaku finansial juga termasuk isu yang sedang marak 

diperbincangkan pada waktu ini. Misalnya pada seseorang yang memiliki 

pendapatan yang tinggi tetapi masih mengalami kekurangan keuangan. Hal ini, 
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disebabkan karena tidak memiliki pola berpikir jangka panjang dalam 

memanfaatkan sumber dana yang ada sehingga dapat dikatakan perilaku yang 

dicerminkan dalam hal mengelola keuangan buruk. Perilaku finansial dapat 

diartikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh setiap individu   dalam mengatur 

pengelolaan finansial dalam sehari-hari.  Dalam sebuah perusahaan, penerapan 

dari perilaku manajemen keuangan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai 

apa yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan sehingga memperoleh 

sebuah keberhasilan.  

 Indikator-indikator yang ada pada perilaku keuangan adalah jenis-jenis dari 

membuat atau menyusun sebuah perencanaan untuk anggaran yang akan 

digunakan, melakukan proses menabung, menggunan jasa asuransi, pensiun 

dan pengeluaran tidak terduga, melakukan investasi, melakukan pinjaman, dan 

membayar tagihan, serta mengontrol finansial dan melakukan evaluasi dari hasil 

pengelolaan finansial yang dilakukan (Humaira dan Sagoro, 2018). Menurut 

Nababan (2012) dalam Anita Sari (2015), menyatakan bahwa pada perilaku 

finansial terdiri dari beberapa indikator yaitu :a) Membayar tagihan dengan tepat 

waktu, b) Menyusun anggaran pengeluaran yang direncanakan, c) Membuat 

catatan pengeluaran) ,d) Menyiapkan anggaran jika sewaktu-waktu dibutuhkan 

,e) Membuat simpanan secara periodik, f) Membuat perbandingan harga dari 

antar toko atau swalayan atau supermarket ketika akan membuat keputusan 

pembelian  

Provinsi Maluku Utara dikategorikan dengan beberapa provinsi lainnya yang 

memiliki kondisi literasi keuangan masih rendah. Tingkat literasi yang dimiliki 
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oleh Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 27,3%, yang artinya bahwa 

masyarakat yang berada di Provinsi Maluku Utara mayoritas belum memahami  

tentang pengelolaan finansial yang bijak dan belum menggunakan produk atau 

jasa keuangan. Literasi keuangan dapat dikatakan sangat penting bagi suatu 

individu dan juga bagi pelaku usaha atau UMKM. 

Terutama di Kabupaten Halmahera Tengah pada Kecamatan Weda yang 

termasuk dalam Provinsi Maluku Utara, adalah daerah yang sangat 

berkembang. Dikatakan sangat berkembang, karena mengalami pertumbuhan 

ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang disebabkan 

berdirinya perusahaan tambang PT. Indonesia Industrial Weda Bay Park (IWIP). 

Banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang ini untuk merintis usaha 

dengan berbagai macam jenis usaha dan para pelaku usaha melakukan 

berbagai inovasi dengan usahanya agar dapat bersaing dengan usaha-usaha 

baru.  

Seperti pada tabel 1.1. yang menunjukan ada beragam usaha yang terdiri 

dari usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar pada 10 kecamatan di 

Kabupaten Halmahera Tengah yang sedang berkembang pada tahun 2021. 

Jumlah jenis usaha yang menduduki nomor satu dari empat jenis usaha yang 

ada di 10 kecamatan pada Kabupaten Halmahera Tengah adalah usaha kecil 

yang ada pada kecamatan weda  yaitu sebanyak 897 unit  dan jenis usaha yang 

menduduki posisi ke dua  adalah kecamatan patani barat dengan 890 unit 

usaha kecil . Dari ke empat jenis usaha tersebut yang paling menarik untuk 

diteliti adalah usaha kecil khususnya pada usaha kecil yang ada di Kecamatan 
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Weda karena mengalami pasang surut perkembangannya dengan jumlah usaha 

yang paling terbanyak dan memiliki beragam inovasi usaha.  

Tabel 1.1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha 

Besar (UB) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021. 

USAHA 

MIKRO

USAHA 

KECIL

USAHA 

MENENGAH

1 WEDA 690 897 60 1647 10 1657

2 WEDA SELATAN 620 730 59 1409 2 1411

3 WEDA TENGAH 521 590 40 1151 3 1154

4 WEDA UTARA 400 450 39 889 1 890

5 WEDA TIMUR 390 399 38 827 - 827

6 PATANI 500 490 49 1039 2 1041

7 PATANI BARAT 680 890 50 1620 3 1623

8 PATANI UTARA 490 700 40 1230 1 1231

9 PATANI TIMUR 470 670 30 1170 1 1171

10 PULAU GEBE 490 500 40 1030 3 1033

5251 6316 445 12012 26 12038

USAHA 

BESAR
TOTAL

JUMLAH

NO KECAMATAN

JUMLAH USAHA

JUMLAH

 
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

MenengahKabupaten Halmahera Tengah. 
 

Walaupun banyaknya jumlah dari tempat jenis usaha pada Kabupaten 

Halmahera Tengah, tetapi tingkat literasi keuangan pelaku UMKM masih sangat 

rendah. Penyebabnya karena para pelaku UMKM sangat sulit dalam 

mempertahankan usahanya, yang disebabkan kesulitan dalam hal mengelola 

keuangan yang mereka miliki hasil dari dilakukannya wawancara dengan staf di 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di 

Kabupaten Halmahera Tengah. Terutama para pelaku usaha kecil yang belum 

paham mengenai pengelolaan keuangan, karena disebabkan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat literasi pada pemilik usaha adalah faktor usia, 
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jenis kelamin, tingkat Pendidikan dan lamanya suatu usaha. Kebanyakan para 

pelaku usaha kecil memiliki tingkat pendidikan akhir SMP dan SMA, sehingga 

edukasi yang dimilki mengenai literasi keuangan itu kurang misalnya dalam 

memanfaatkan berbagai produk atau jasa keuangan yang tersedia. 

   Menurut penelitian sebelumnya yang pernah diteliti Yuningsih, (2017), 

menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku keuangan. Kemudian, didukung dari penelitian Andarsari dan Ningtyas 

(2019), yang hasil penelitiannya adalah literasi keuangan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Diperkuat dengan temuan 

dari Pulungan, (2017) yang menyebutkan terdapat pengaruh literasi keuangan 

secara positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Jika seseorang 

memiliki pemahaman finansial yang tinggi, maka semakin bijak seseorang 

dalam melakukan pengelolaan keuangan yang dimiliki. Namun, bertolak 

belakang dengan temuan dari Thapa & Nepal, (2015), yang menyebutkan tidak 

ada pengaruh secara signifikan maupun positif antara literasi keuangan dengan 

perilaku keuangan. Penelitian ini juga didukung dari temuan Zahriyan, (2016) 

yaitu literasi keuangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku 

keuangan.   

     Berdasarkan pemaparan diatas yang menunjukan adanya fenomena 

yang terjadi yang diperoleh dari data dan gap riset yang bertentangan sehingga 

membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena 

untuk melihat seberapa besar pemahaman mengenai literasi keuangan pada 

pelaku usaha kecil yang berpengaruh terhadap perilaku keuangan yang baik, 
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sehingga para pelaku UMKM khususnya usaha kecil yang berada di kecamatan 

Weda dapat mempertahankan maupun mampu bersaing dipasar dengan 

berbagai jenis produk usaha yang dimiliki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada latar belakang  yang sudah disebutkan, sehingga 

terciptanya suatu perumusan masalah, ialah bagimanakah pengaruh literasi 

keuangan  terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha kecil di Kecamatan 

Weda? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan atas latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka menghasilkan tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui 

pengukuran pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada 

pelaku usaha kecil di Kecamatan Weda. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Keuntungan yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

1. Teoritis 

Penelitian ini dinantikan bisa memberi kontribusi dalam memperkaya 

pengetahuan ilmu ekonomi manajemen keuangan tentang literasi keuangan 

dan perilaku keuangan. 
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2. Praktis 

Secara praktis dinantikan mampu menjadi sebuah informasi untuk pertimbangan dan 

solusi kepada pelaku usaha kecil yang berada di Kecamatan Weda sebagai upaya 

untuk meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman mengenai perilaku 

keuangan dan juga pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi pada pelaku usaha kecil. Sedangkan manfaat praktis bagi Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 

Halmahera Tengah yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 

sumber informasi guna untuk memperkaya pemahaman literasi keuangan melalui 

dilakukanya edukasi maupun sosialisasi tentang literasi keuangan kepada  pelaku 

UMKM 


