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ABSTRAK
 

Suparti. 2014. Pengaruh Personal Literasi keuangan dan Faktor Sosio Demograji
 
Terhadap Perilaku KonsumtifTerhadap Perilaku KonsumtifIbu Rumah
 
Tangga.Penelitian dibiayai Swadana
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi determinan perilaku 
konsumtif ibu rumah tangga yang aktif menjadi anggota Tim PKK Kota Malang. 
Financial Literacy (Literasi Keuangan) didefinisikan sebagai pengetahuan dan 
kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Sampel penelitian sebanyak 123 ibu 
rumah tangga dan metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan pengujian 
hipotesis menggunakan path analisis (analisis jalur). HasH penelitian menunjukkan 
bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif 
ibu rumah tangga, akan tetapi faktor sosiodemografi (usia, pendidikan dan pengalaman 
kerja) tidak terbukti memiliki korelasi dengan perilaku konsumtif ibu rumah tangga 
HasH temuan penelitian ini menunjukkan literasi keuangan merupakan determinan 
perilaku konsumtif ibu rumah tangga 
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DAB I
 

PENDAHULUAN
 

A. Latar Delakang Masalah 

Beberapa tahun terakhir istilah literasi keuangan (financial literacy) mulai banyak 

diteliti oleh berbagai pihak. Istilah literasi keuangan yang dikemukakan literature dan 

oleh para pakar keuangan tidak satupun yang persis sarna Literasi Keuangan dapat 

diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi 
v 

& Mitchell, 2007). Berdasarkan hasil survei akhir tahun 2013 oleh OJK, Indonesia 

memiliki literasi keuangan masyarakat· secara nasional 21,8%, masih rendah 

dibandingkan Philipina 27%, Malaysia 66%, Thailand 73 dan Singapura 93%. Angka ini 

menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat well literacy yang rendah. Tentu 

saja banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi unbanked baik dari pihak 

masyarakat itu sendiri karena kendala akses maupun dari pihak penyedia jasanya seperti 

bank atau lembaga keuangan lainnya karena sosialisasi yang masih rendah. Walaupun 

berbagai survei menghasilkan informasi yang bervariasi namun intinya sepakat 

menyatakan literasi keuangan di Indonesia masih rendah. 

Cetak biro Literasi Keuangan yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

tanggal 19 November 2013 lalu, mendifinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian 

proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge); keyakinan 

(confidence); dan keterampilan (skill); konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka 

mampu mengelola keuangan dengan lebih baile Dengan definisi seperti ini, dapat 

diartikan bahwa konsumen produk jasa keuangan maupun masyarak~ luas diharapkan 
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tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk. jasa 

keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam 

pengelolaan keuangan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka Disamping 

itu, upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK dengan tujuan agar 

konsumen dan masyarakat luas mampu mengelola keuangan pribadi mereka (OlK, 2013). 

Edukasi financial merupakan tantangan yang hesar bagi Indonesia seperti diungkapkan 

oleh Deputi Bank Indonesia diantaranya mengatakan bahwa BI dan sektor perbankan 

lainnya memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan literasi keuangan guna 

mendukung proses pengambilan keputusan keuangan bagi publik. Selain itu, pemahaman 

publik tentang pasar modal masih rendah dan sebagian besar publik masih belum 

memabami cam berinvestasi di pasar modal. Pasar modal Indonesia masih minim 

investor dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia, sehingga literasi keuangan 

sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia (Nidar dan Bestari, 

2012). 

Di sisi lain setiap rumah tangga mempunyai kebutuhan, dimana kebutuhan 

tersebut memiliki fungsi dan manfaat yang tersendiri atau berbeda untuk masing-masing 

rumah tangga Peran Ibu Rumah Tangga dalam mengurus kebutuhan-kebutuhan tersebut 

tidaklah mudah, karena setiap invividu anggota keluarga mempunyai kebutuhan masing

masing seperti suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Di dalam kehidupan 

sehari-hari dalam sebuah keluarga tidak akanpemah lepag dari kegiatan konsumsi. 

Kegiatan konsumsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai jenis 

kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Apabila 

konsumsi dilakukan secara berlebihan dan bukan menurut kebutuhan saja, maka perilaku 
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itu sudah bukan konsumsi yang wajar lagi melainkan perilaku konsumtif. Oleh karena i~ 

para ibu rumah tangga yang pada umumnya sebagai pengelola keuangan keluarga, harus 

lebih bijak dalam memilih kebutuhan mana yang paling utama dari suatu barang serta 

yang mempunyai manfaat maupun ke~ agar tidak terjadinya tindakan pemborosan. 

Pusat perbelanjaan modem seperti Shoping Mall, Supermarket sering terdapat 

banyak barang-barang dengan harga diskon, sehingga membuat calon konsumen tenrtama 

ibu-ibu romah tangga kurang control terhadap dirinya dan berbelanja secara berlebihan 

tanpa memikirkan kebutuhan maupun kegunaan barang-barang yang hendak dibelinya 

Membeli barang yang didasarkan oleh keinginan tanpa mementingkan kegunaan dan 

manfaat suatu barang hanya membuat seseorang menjadi konsumtif. Bagi pelaku bisnis 

dan importer, perilaku konsumtif ini bagaikan tambang emas yang tidak habis digali. Hal 

ini menjadi lebih buruk ketika mewabah di negara-negara yang bam berkembang seperti 

Indonesia Kondisi ini ditandai menjamurnya pusat pembelanjaan modem seperti Shoping 

Mall, industry mode, kesukaan terhadap merk asing, makanan serba instan (fast food), 

telepon seluler dan sebagainya Perilaku konsumtif ini tidak hanya terjadi pada remaja 

tetapi juga terjadi pada orang dewasa terutama ibu rumah tangga 

Setiap orang memiliki perilaku konsumtif yang berbeda, karena banyak faktor 

yang mempengaruhinya Menurut Imawati, Susilaningsh, dan Ivada (2013) salah satu 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah literasi keuangan. Literasi 

Keuangan menunjukkan pemahaman meliputi pengetahuan umum keuangan, investasi, 

tabungan dan asuransi (Chen dan Volpe, 1998). Semakin tinggi literasi keuangan, dapat 

mengurangi perilaku konsumtif. Literasi K~uangan yang tinggi menyebabkan individu 

dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga individu tidak perlu mengeluarkan 
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nang lebih dati yang seharusnya (Hilgert, Hogarth" dan Beverly, 2003). Selanjutnya, 

faktor sisiodemografi juga dapat mempengaruhi perilalru konsumtif, Sosiodemografi 

adalah berasal dari dua kata, yaitu sosia;! dan demografi. Sosial adalah salah satu 

komponen variabel nondemografi, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, 

sedangkan demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk di suatu wilayah 

terutama mengenai juml~ stmktur (usia, jenis kelamin, agama,dan lain-lain), dan proses 

perubahannya seperti kelahiran, perkawinan,dan kematian (Desa, 2008). Loix, 

Pepermans, dan Hove (2005) menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik demografi 

yaitu, umur, jenis kelamin, pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Selanjutnya Rita dan 

Kusumawati (2010) menyatakan faldor sosiodemografi terdiri dari jenis kel~ usia, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. 

Berangkat dari kondisi literasi keuangan di Indonesia masih rendah dan tingginya 

tingkat perilalru konsumtif yang terjadi di masyarakat, tujuan penelitian ini ingin 

mengetahui pengaruh Personal Literasi Keuangan dan Faktor Sosiodemografi (usia, 

pendidikan, dan pengalaman kerja) terhadap Perilalru Konsumtif ibu rumah tangga 

Penelitian ini dilakukan pada pada salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat 

Desa dan Kelurahan tepatnya Tim Penggerak PKK (pemberdayaan & Kesejahteraan 

Keluarga) di wilayah Kota Malang Jawa Timur. PKK merupakan sebuah gerakan yang 

tumbuh dati bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam 

membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan 

keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Personal Literasi Keuangan dan 

Faktor Sosiodemografi (usia, pendidikan, dan pengalaman ketja) terhadap Perilaku 

Konsumtif ibu rumah tangga 

c. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, maka dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai 

berikut. 

HI : Literasi keuangan ibu nunah tangga berpengaruh langsung terhadap perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga 

H2 : Usia berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan ibu rumah 

tangga 

H3 : Usia berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku konsumtif ibu rumah 

tangga yang dimediasi oleh literasi keuangan 

I-i4 : Pendidikan berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan ibu rumah 

tangga 

Hs : Pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku konsumtif ibu 

Rumah tangga yang dimediasi oleh literasi keuangan 

Ht; : Pengalaman ketja berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan ibu 

rumah tangga 

H7 : Pengalaman kerja berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku konsumtif 

ibu rumah tangga yang dimediasi oleh literasi keuangan 
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D. Definisi IstiJah 

1. PeriJaku Konsumtif 

Kegiatan konsumsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi 

berbagai jenis kebutuhan. Apabila konsumsi dilakukan secara berlebihan dan bukan 

konswnsi yang wajar lagi melainkan menjadi perilaku konsumtif. Oleh karena itu, 

perilaku konsumtifmemiliki arti boros atau perilaku yang boros (Hutahae~ 2011). 

2. Literasi Keuangan 

Literasi Keuangan yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 

November 2013 lalu, mendifinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau 

aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge); keyakinan (confidence); dan 

keterampilan (skil/); konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola 

keuangan dengan lebih baik. 

3.	 Sosiodemografi 

Sosiodemografi adalah berasal dari dua kata, yaitu sosial dan demografi. Sosial 

adalah salah satu komponen variabel nondemografi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan 

lain-lain, sedangkan demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk di suatu 

wilayah terutama mengenai jumlah, struktur (usia, jenis kelamin, agama,dan lain-lain), 

dan proses perubahannya (kelahiran, kemati~ perkawinan,dan lain-lain). beberapa 

karakteristik demografi yaitu, umur, jenis kelamin, pendi~ keluarga, dan pekeIjaan. 
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