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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tujuan perbankan adalah melakukan pembangunan nasional dengan 

meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional agar dapat mencapai tujuan tersebut maka perbankan di Indonesia harus 

menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi utama bank adalah intermediasi. 

Bank menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito, giro dan bentuk 

penghimpun dana lainnya lalu menyalurkannya sebagai kredit. Penyaluran 

pinjaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan 

dana sehingga bisa menggerakan perekonomian. Selain fungsi intermediasi, bank 

juga memiliki fungsi memperlancar mekanisme pembayaran, seperti transfer, 

pembayaran secara kredit, pembayaran elektronik. Semakin banyak masyarakat 

yang memanfaatkan bank, semakin mudah masyarakat bertransaksi dan juga 

membantu masyarakat mendapatkan bantuan dana dari bank. Hal ini berdampak 

positif bagi pemerataan perekonomian masyarakat Indonesia.  

 

 

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan GDP Menurut Lapangan Usaha (y on y) 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Grafik 1.2 Kontributor PDB Subsektor Jasa Keuangan (persen) 

  

Grafik 1.1 menunjukkan pertumbuhan sektor jasa keuangan meningkat 

selama tiga tahun berturut-turut sejak 2014 sedangkan sektor lainnya mengalami 

penurunan. Sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2016 memiliki 

prosentase tertinggi sebesar 8,93%. Berdasarkan pada grafik tersebut diketahui 

bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki pertumbuhan yang bagus 

meskipun belum bisa menjadi bagian dari 5 besar kontributor utama PDB. 

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 4 subsektor pada sektor jasa 

keuangan dan pensiun. Subsektor jasa perantara keuangan memiliki kontribusi 

paling tinggi jika dibandingkan dengan subsektor lainnya dalam jasa keuangan. 

Oleh karena itu penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

mengakses produk bank, termasuk partisipasi generasi muda agar subsektor bank 

dapat terus mengalami pertumbuhan dan nantinya akan berdampak kepada 

kenaikan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDB. 

Dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat pada produk bank, 

pemerintah melaksanakan program inklusi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK 

Nomor 76/POJK.07/2016, dijelaskan bahwa “Inklusi keuangan adalah 

ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk serta layanan jasa keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tujuan 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Tujuan inklusi kuangan yaitu, agar 

produk atau jasa keuangan dapat digunakan juga oleh masyarakat unbanked, yang 

umumnya mereka memiliki pendapatan yang rendah, berada di tempat terpencil. 

Program terkait inklusi keuangan dikembangkan baik oleh OJK maupun Bank 

Indonesia. Bank Indonesia meluncurkan Layanan Keuangan Digital (LKD) pada 

tahun 2013. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau 

keuangan terbatas yang dilakukan tanpa kantor fisik, tetapi dengan menggunakan 

sarana teknologi seperti mobile based maupun web based dan jasa agen. 

Meskipun teknologi saat ini sudah sangat berkembang, LKD tidak begitu saja 

mudah diterima oleh masyarakat karena semua kembali lagi kepada kesiapan 

dalam menerima dan menggunakan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, 

penting bagi masyarakat memiliki pemahaman terkait layanan keuangan digital 

agar layanan keuangan digital bisa dimanfaatkan dengan optimal, khususnya 

masyarakat unbanked. Apabila masyarakat yang menggunakan layanan keuangan 

digital semakin banyak maka partisipasi perbankan juga akan meningkat karena 

layanan keuangan digital dapat mendorong masyarakat memiliki akun bank. 

Akses terhadap produk bank dan layanan keuangan digital dapat 

dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Setelah dimilikinya pengetahuan, 

keterampilan dan keyakinan terhadap produk dan jasa keuangan, maka diharapkan 

akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa 

lembaga keuangan termasuk bank. Selaras dengan hasil pada penelitian Cole et al. 

(2011) menunjukkan bila permintaan masyarakat terhadap jasa keuangan di 

negara berkembang yaitu Indonesia dan India dipengaruhi oleh faktor literasi 

keuangan. 

Literasi keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gunardi et al. 

(2017) memaparkan bahwa literasi keuangan dipengaruhi oleh gender, IPK, 

pendidikan orang tua, pendapatan orang tua sedangkan usia dan tempat tinggal 

tidak mempengaruhi literasi keuangan. Hasil lain yang ditunjukkan oleh penelitian 
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Lusardi et al. (2011) menunjukkan tingkat literasi dipengaruhi oleh usia, gender 

dan pendidikan. 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara literasi 

keuangan, literasi layanan keuangan digital, faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi literasi keuangan dan partisipasi perbankan pada siswa SMA di 

Surabaya. Pemilihan siswa SMA sebagai responden disebabkan karena anak muda 

adalah pasar potensial bagi perbankan. Hal ini dilandaskan pada data proyeksi 

penduduk yang dikeluarkan oleh bappenas menunjukkan bahwa pada umur 15-24 

tahun jumlahnya sebesar 16,5% dengan jumlah total sekitar 268 juta pada tahun 

2019.  Pada proyeksi tahun 2020, jumlah penduduk umur 19-24 tahun mengalami 

kenaikan menjadi 16,8% dengan jumlah total penduduk sekitar 271 juta jiwa. 

Tidak hanya karena jumlahnya yang besar, hal lain yang perlu disadari adalah 

potensi siswa SMA untuk bekerja dan memiliki penghasilan di masa depan. 

Di Indonesia masih sedikit penelitian terkait literasi keuangan siswa SMA, 

padahal siswa SMA seharusnya sudah mulai memiliki pengetahuan keuangan 

karena nantinya mereka harus mulai mengambil keputusan keuangan. Selain itu, 

mengacu pada literatur Cameron et al. (2014) terkait tingkat literasi keuangan 

pada siswa SMA di Selandia Baru. Literatur tersebut belum menguji sejauh mana 

literasi keuangan dapat dikaitkan dengan pengambilan keputusan secara nyata. 

Oleh karena itu, penelitian ini hendak memastikan bagaimana dampak literasi 

keuangan pada perilaku keuangan, dikhususkan pada bagian partisipasi siswa 

SMA di perbankan. Literatur Cole et al. (2011) melakukan penelitian untuk 

membandingkan pengaruh literasi keuangan dan pemberian insentif terhadap 

pembukaan rekening bank. Literatur tersebut belum menguji pengaruh tidak 

langsung literasi keuangan terhadap partisipasi perbankan. 

Tinjauan literatur oleh Gunardi et al. (2017) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara karakteristik individu dengan literasi keuangan. Jenis kelamin, 

Indeks Prestasi Kumulatif, pendidikan orang tua, dan jumlah pendapatan orang 

tua mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. Penelitian Zins et al. (2016) 

menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti, jenis kelamin, usia, pendidikan 

dan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan. Penelitian Cole et al. (2011) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LITERASI KEUANGAN, LITERASI... YULIANA WINDI DWININGSIH



5 
 

 
 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap permintaan jasa 

keuangan. Pada penelitian Ozil et al. (2018) menjelaskan bahwa peningkatan 

inklusi keuangan merupakan fasilitas yang dapat meningkatkan partisipasi 

terhadap perbankan. Kabede (2015) menyatakan bahwa literasi keuangan yang 

rendah dapat menghambat pertumbuhan inklusi keuangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah karakteristik individu yang meliputi jenis kelamin, umur, pendapatan 

orang tua dan pendidikan orang tua berpengaruh terhadap literasi keuangan? 

2. Apakah karakteristik individu yang meliputi jenis kelamin, umur, pendapatan 

orang tua dan pendidikan orang tua berpengaruh terhadap literasi layanan 

keuangan digital? 

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap partisipasi perbankan? 

4. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap literasi layanan keuangan 

digital? 

5. Apakah literasi layanan keuangan digital berpengaruh terhadap partisipasi 

perbankan? 

6. Apakah literasi keuangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

partisipasi perbankan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk : 

1. Mengetahui pengaruh jenis kelamin, umur, pendapatan orang tua dan 

pendidikan orang tua terhadap literasi keuangan. 

2. Mengetahui pengaruh jenis kelamin, umur, pendapatan orang tua dan 

pendidikan orang tua terhadap literasi layanan keuangan digital. 

3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap partisipasi perbankan. 

4. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap literasi layanan keuangan 

digital. 
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5. Mengetahui pengaruh literasi layanan keuangan digital terhadap partisipasi 

perbankan. 

6. Mengetahui pengaruh tidak langsung literasi keuangan terhadap partisipasi 

perbankan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan : 

Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan literasi keuangan pada 

generasi muda. 

2. Bagi Bank Indonesia : 

Strategi untuk meningkatkan pengetahuan tentang LKD dan akses ke 

perbankan khususnya generasi muda. 

3. Bagi peneliti :  

Menjadi acuan dalam mengimpelementasikan ilmu dan kemampuan yang 

telah didapatkan. 

4. Bagi akademisi : 

Memberikan manfaat teoritis dalam hal yang berhubungan dengan financial 

literacy dan layanan keuangan digital pada kalangan anak muda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah yang mendasari penelitian, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan dalam menjelaskan pengertian, pengukuran dan menentukan hipotesis 

dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi kerangka berpikir yang akan 

membantu menggambarkan penelitian. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan cara yang digunakan dalam penelitian seperti, pendekatan 

penelitian, jenis  dan sumber data, prosedur dalam mengumpulkan data, teknik 

yang dilakukan dalam menetapkan sampel dan teknik dalam melakukan analisis 

data. 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan terkait objek penelitian, analisis deskriptif pada variabel, 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan pada olah data 

yang telah dilakukan. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait. 
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