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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Literasi keuangan tidak memiliki standar definisi yang pasti karena 

dijelaskan di berbagai macam literatur dan opini para ahli. Namun, 

berdasarkan berbagai definisi yang ada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mendefinisikan Literasi Keuangan sebagai serangkaian proses atau kegiatan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan 

konsumen serta masyarakat umum agar lebih baik dalam mengelola keuangan 

yang dimiliki (Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Atkinson dan Messy (2012) 

menjelaskan Literasi Keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk 

membuat sebuah keputusan keuangan dan mencapai financial wellbeing. 

Literasi Keuangan menjadi fokus penting bagi seluruh aspek 

pemerintahan di setiap negara. Pasalnya, banyak individu yang belum 

mengetahui aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan sehingga 

menimbulkan dampak buruk di masa depan seperti pengambilan keputusan 

keuangan yang tidak tepat. Pemahaman individu terhadap pengetahuan 

keuangan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan keputusan keuangan yang 

disebabkan oleh human error sehingga memberikan keuntungan yang lebih 

memberikan nilai lebih bagi individu itu sendiri. Ketika seseorang memahami 

literasi atau pengetahuan keuangan dengan baik (Huston, 2010), maka 
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keputusan keuangan akan dipikirkan secara matang dengan 

mempertimbangkan manfaat serta kerugiannya. 

Memahami literasi keuangan dengan baik akan memberikan 

pandangan terhadap individu untuk mengambil keputusan keuangan terbaik. 

Berbagai penelitian empiris menyimpulkan bahwa literasi keuangan dapat 

mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan keuangan (Hilgert, 

Hogarth dan Beverly, 2003; Hogarth, Anguelov dan Lee, 2005; Calvet, 

Campbell dan Sodini, 2007; Lusardi dan Mitchelli, 2007; Klapper dan Panos, 

2011; Atkinson dan Messy, 2012; Chavali dan Mohanraj, 2016). Pengambilan 

keputusan keuangan selain dipengaruhi oleh aspek-aspek literasi keuangan 

(Bhushan dan Medury, 2013), juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

demografi (Atkinson dan Messy, 2012).  

Aspek-aspek literasi keuangan dan bagaimana aspek-aspek tersebut 

berhubungan dengan keputusan keuangan diteliti secara berbeda oleh para 

peneliti. Chen dan Volpe (1998) menghubungkan antara aspek literasi 

keuangan yang berupa literasi keuangan dasar, simpanan dan pinjaman, 

asuransi, dan investasi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan keputusan 

keuangan yang akan diambil. Huston (2010) menggunakan aspek yang tidak 

jauh berbeda dengan Chen and Volpe (1998) yaitu dengan menggunakan 

konsep dasar literasi keuangan, pinjaman, simpanan/investasi dan 

proteksi/asuransi untuk digunakan sebagai aspek dalam pengukuran literasi 

keuangan. Aspek literasi keuangan berbeda-beda pada setiap sumber karena 

belum ada alat ukur pasti (yang terstandarisasi) yang dapat digunakan untuk 
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pengukuran tingkat literasi keuangan (Huston, 2010), sehingga hal tersebut 

menyebabkan aspek yang digunakan pada penelitian bervariasi.  

Di Amerika, ditemukan bahwa ketika seseorang memiliki tingkat 

literasi keuangan dalam aspek numerasi yang tinggi, maka yang bersangkutan 

akan lebih mempertimbangkan perencanaan pensiun sedini mungkin (Lusardi 

dan Mitchelli, 2007). Hal serupa dikemukakan oleh Klapper dan Panos (2011) 

bahwa di Rusia, tingkat literasi keuangan seseorang secara signifikan 

berhubungan positif dengan perencanaan pensiun. 

 Calvet, Campbell dan Sodini (2007) menyimpulkan bahwa ibu rumah 

tangga (household) di Swedia yang memiliki pengetahuan keuangan yang 

tinggi dan secara finansial lebih terjamin, cenderung membeli aset beresiko 

serta lebih berinvestasi secara efisien. Hal serupa juga berlaku untuk seorang 

mahasiswa, ketika ia memperdalam pengetahuan keuangan, maka ia akan bisa 

melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan tepat (OECD, 

2016).  

Hogarth, Anguelov dan Lee (2005) menyebutkan bahwa 

nasabah/konsumen yang memiliki pengetahuan keuangan rendah maka masuk   

ke dalam kategori “unbanked” atau tidak memiliki akun transaksi apapun. 

Edwin Nurhadi selaku Deputi Direktur Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) menuturkan bahwa Negara Indonesia turut 

menyumbang sebesar 39 persen dari total “unbanked people” di dunia 

bersama Negara India dan Cina yang merupakan negara dengan populasi 

terbesar (Kabardewata, 2017). Hal tersebut menjelaskan bahwa rendahnya 
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tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan dampak yang kurang baik 

terhadap masyarakat lokal karena tidak bisa memanfaatkan produk dan 

layanan jasa keuangan dengan maksimal. 

Literasi atau pengetahuan keuangan dapat dihubungkan dengan 

keputusan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Hilgert, Hogarth 

dan Beverly (2003) yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan keuangan 

yang tinggi terkait pinjaman, tabungan/simpanan dan investasi dapat 

memberikan skor indeks yang tinggi terhadap manajemen kredit, manajemen 

tabungan dan praktik investasi. Pola ini menunjukkan bahwa meningkatnya 

pengetahuan keuangan dapat memberikan arahan untuk perbaikan dalam 

praktik keuangan.  

Pengambilan keputusan keuangan selain dipengaruhi oleh aspek-aspek 

keuangan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi. Menurut Atkinson 

dan Messy (2012) variabel demografi yang dapat mempengaruhi keputusan 

keuangan salah satunya adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka 

semakin tinggi tingkat literasi keuangannya sehingga seseorang akan lebih 

berwawasan dan perilaku keuangan serta keputusan keuangannya akan 

berubah secara otomatis. Statement tersebut diperkuat dengan adanya 

penelitian yang dilakukan oleh Chavali dan Mohanraj (2016) dalam 

penelitiannya bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh variabel demografi 

dan risk tolerance. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin 

meningkat literasi keuangan yang dimiliki sehingga dalam pengambilan 

keputusannya dapat dimaksimalkan dengan baik. 
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Selain usia, faktor demografi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan keuangan adalah tingkat pendidikan responden. Ketika pendidikan 

seseorang meningkat, maka pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang 

juga akan meningkat sehingga individu lebih mempertimbangkan segala 

kemungkinan yang akan terjadi ketika mengambil sebuah keputusan dengan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya (Atkinson dan Messy, 2012). Hal 

tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan yang dimiliki seseorang mengidentifikasikan tingkat pengetahuan 

keuangan yang dimiliki (Firli, 2017). 

Nga and Yien (2013) mengemukakan bahwa jenis kelamin dan jenjang 

pendidikan memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap sifat kepribadian 

seperti kehati-hatian (conscientiousness), keterbukaan (openness), dan 

kesetujuan (agreeableness) dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Di 

Polandia, aspek demografi tidak hanya mempengaruhi makroekonomi namun 

juga mempengaruhi pengambilan keputusan rumah tangga (Borda dan 

Kowalczyk-Rólczyńska, 2016). 

Dengan adanya berbagai literatur tersebut, literasi keuangan 

memberikan pengetahuan dan pertimbangan terhadap segala kemungkinan 

baik keuntungan atau kerugian yang akan didapat ketika mengambil sebuah 

keputusan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi 

Keuangan (SNLK) untuk mengetahui indeks literasi keuangan di seluruh 

wilayah Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2013 indeks 

Literasi Keuangan masyarakat Indonesia sebesar 21,8% dan pada tahun 2016, 
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Survei Nasional Literasi Keuangan menunjukkan bahwa Indeks Literasi 

Keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 29,7%. Survey tersebut 

menunjukkan bahwa hanya sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki 

pengetahuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan ke arah 

yang lebih produktif (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Pemerintah Negara Indonesia telah mengimplementasikan strategi 

nasional yang dinamakan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) untuk 

memberikan edukasi keuangan (literasi keuangan) yang tujuannya adalah 

meningkatkan tingkat literasi keuangan Warga Negara Indonesia termasuk 

Pekerja Migran Indonesia. Hizkia Respatiadi Kepala Bagian Penelitian Center 

for Indonesian Policy Studies (CIPS), menerangkan bahwa pekerja migran 

Indonesia belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan Literasi 

Keuangan. Oleh karena itu, CIPS menyatakan bahwa pekerja migran 

Indonesia perlu diberikan edukasi mengenai Literasi Keuangan supaya 

penghasilan yang dihasilkan dapat dikelola secara maksimal dengan 

memanfaatkan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing 

migran (Setiawan, 2018). 

Meningkatnya literasi keuangan akan mempengaruhi perilaku 

menabung (saving), berinvestasi, berasuransi dan perencanaan pensiun pekerja 

migran. Selain itu peningkatan pengetahuan keuangan dapat berdampak pada 

intensitas remitansi yang dilakukan oleh pekerja migran (Karunarathne dan 

Gibson, 2014). Remitansi menjadi hal penting yang dilakukan oleh pekerja 
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migran karena menjadi media pengiriman uang untuk keluarga di Negara 

Indonesia. 

Pekerja migran banyak yang belum mengerti proses pengiriman uang 

dengan jasa perbankan sehingga hal itulah yang menyebabkan tingkat 

remitansi pada tahun 2017 menurun.  Penurunan tersebut disebabkan oleh 

tingkat literasi keuangan yang TKI miliki masih rendah (Ramadhan, 2018). 

Remitansi dipengaruhi oleh motivasi yang mendorong migran untuk 

mengirimkan uang (Carling, 2008). Motivasi yang mendorong pengiriman 

uang migran adalah Altruism (lebih senang ketika membuat orang lain 

bahagia), Pure Interest dan Tempered Altruism (Lucas dan Stark, 1985). 

Pekerja migran menjadi salah satu obyek pemerintah dalam 

peningkatan literasi keuangan. Penelitian ini mendukung program pemerintah 

yaitu dengan cara mengetahui tingkat literasi dan perilaku keuangan Pekerja 

Migran Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini adalah obyek yang digunakan 

yaitu Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian terdahulu, belum ada 

peneliti yang menjadikan Pekerja Migran Indonesia secara khusus sebagai 

dasar penelitiannya.  

Dari hasil identfikasi awal yang dilakukan melalui berbagai sumber 

media massa (Alamsyah, 2015; Pratomo, 2015; Putra, 2015; Jurnalis, 2018; 

Ramadhan, 2018; Sandy, 2018) dapat disimpulkan bahwa Pekerja Migran 

Indonesia masih banyak yang belum mengetahui dan memahami dimensi atau 

aspek-aspek keuangan dengan baik. Penulis telah melakukan diskusi dengan 

salah satu Pekerja Migran Indonesia yang menjadi admin grup Pekerja Migran 
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Indonesia di Arab Saudi dan menyimpulkan bahwa mayoritas pekerja migran 

indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki pengetahuan mumpuni 

terkait keuangan, hal itu diperkuat dengan adanya keengganan pekerja migran 

untuk mengetahui pengetahuan keuangan yang lebih mendalam. Di samping 

itu, menurut BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia), remitansi yang terjadi pada tahun 2017 menurun 

dibanding tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena banyak pekerja migran yang 

tidak memanfaatkan lembaga jasa keuangan karena terbatasnya pengetahuan 

terkait literasi keuangan. 

Sampel Pekerja Migran Indonesia yang dijadikan dalam penelitian ini 

tidak terbatas pada negara dan profesi tertentu, sehingga seluruh Migran 

Indonesia yang bekerja dalam bidang apapun dan tinggal di luar negeri dapat 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan beberapa aspek dalam keuangan seperti Saving, Investasi, 

Asuransi dan Perencanaan Pensiun, Remitansi serta menggunakan aspek 

demografi dan motivasi dalam remitansi guna mengetahui seberapa besar 

pengetahuan yang dimiliki Pekerja Migran Indonesia untuk mengambil sebuah 

keputusan keuangan. 

1.2. Idetifikasi Masalah 

Topik literasi keuangan bukanlah topik baru di sebagian negara, bahkan 

banyak penelitian yang memberikan informasi terkait hal tersebut. Meskipun 

banyak penelitian terkait tingkat literasi keuangan masyarakat, penelitian 

mengenai tingkat literasi keuangan para pekerja migran Indonesia masih sangat 
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sedikit. Oleh karena itu, hal yang mendasari kenapa penelitian ini penting 

untuk dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Minimnya indeks literasi keuangan di seluruh wilayah Indonesia sehingga 

menggambarkan bahwa tidak seluruh warga negara Indonesia memahami 

dengan baik tujuan, manfaat dan fungsi dari aspek-aspek keuangan 

2. Minimnya penelitian yang menganalisis tingkat literasi keuangan Pekerja 

Migran Indonesia secara keseluruhan 

3. Masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang belum memiliki 

pengetahuan keuangan dengan baik dan menurunnya tingkat remitansi 

(layanan jasa pengiriman uang) Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2017 

(Alamsyah, 2015; Pratomo, 2015; Putra, 2015; AYG, 2018; Sandy, 2018). 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,, maka pertanyaan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan Saving 

(menabung) Pekerja Migran Indonesia? 

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan Investasi 

Pekerja Migran Indonesia? 

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan berasuransi dan 

keputusan perencanaan pensiun Pekerja Migran Indonesia? 

4. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap aktivitas remitansi yang 

dilakukan Pekerja Migran Indonesia? 
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5. Apakah faktor-faktor demografis berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan Pekerja Migran Indonesia? 

6. Apa peran penelitian terhadap literatur yang sudah ada? 

7. Bagaimana tingkat literasi keuangan pekerja migran indonesia?  

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan Saving 

(penghematan) para Pekerja Migran Indonesia 

2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

Investasi Pekerja Migran Indonesia 

3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

berasuransi dan perencanaan pensiun para Pekerja Migran Indonesia 

4. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap aktivitas 

remitansi yang dilakukan Pekerja Migran Indonesia 

5. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor demografis terhadap 

keputusan keuangan Pekerja Migran Indonesia 

6. Untuk memaksimalkan dan meningkatkan penelitian yang menganalisis 

tingkat literasi keuangan pekerja migran indonesia secara keseluruhan. 

7. Untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pekerja migran indonesia 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

terkait pentingnya literasi keuangan untuk kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan penghematan (saving), asuransi, investasi dan 

perencanaan pensiun. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pedoman dan pengetahuan kepada Pekerja Migran Indonesia 

terkait literasi keuangan yang berkaitan dengan menabung, asuransi, 

investasi, perencanaan pensiun dan remintansi, serta dapat dijadikan 

sebagai dasar rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang 

akan datang.  

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

praktis kepada pihak yang bersangkutan yaitu : 

a. Pemerintah, Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Independent, 

untuk bersama-sama memberikan pembekalan dan pemahaman terkait 

pentingnya perilaku saving, investasi, asuransi, perencanaan pensiun 

dan remitansi guna untuk meningkatkan kesadaran Pekerja Migran 

Indonesia supaya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

keuangan.  

b. Pekerja Migran Indonesia dan Masyarakat, untuk mempertimbangkan 

segala keputusan keuangan yang dilakukan supaya tidak menimbulkan 

masalah yang begitu besar. 
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