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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Literasi Keuangan

a. pengertian Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2014 Literasi keuangan adalah

kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk

mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. 10

Krishna dkk  mengatakan Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar

bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan

keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya

pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi

kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss-management) seperti

kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan.11

Hudson dan Bush dalam penelitian Irin mengartikan bahwa literasi

keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta

konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara

tepat kedalam perilaku. Perilaku konsumsi merupakan perilaku yang

didalamnya memerlukan pengetahuan keuangan.12 Kemudian menurut

Houston dalam penelitian Irin, menyatakan bahwa literasi keuangan

terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan

yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang

10 Otoritas Jasa Keuangan 2014, Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan
literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat, Jakarta, hlm:1

11 Khrisna dkk, Op. Cit., hlm: 553
12 Irin, Op.Cit., hlm: 89
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ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.13 Sedangkan menurut Irin,

mengatakan pada dasarnya keputusan keuangan yang diambil oleh

seorang individu meliputi berapakah jumlah uang yang harus

dikonsumsi tiap periode, apakah ada kelebihan dan bagaimana kelebihan

itu diinvestasikan, serta bagaimana mendanai konsumsi dan investasi

tersebut.14

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa literasi

keuangan adalah tingkat pengetahuan dasar tentang pengelolaan

keuangan, dari pendapatan hingga pengeluaran.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Lusardi dkk dalam Imawati mengatakan bahwa ada tiga hal yang

memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi keuangan:

1) Sosiodemograpi

Ada perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dianggap memiliki kemampuan financial literacy lebih

tinggi dari pada perempuan. Begitu juga dengan kemampuan

kognitifnya.

2) Latar belakang keluaraga

Pendidikan seorang ibu dalam sebuah keluarga berpengaruh

kuat pada literasi keuangan , khususnya ibu yang merupakan lulusan

dari perguruan tinggi. Mereka unggul 19 persen lebih tinggi dari

pada yang lulusan sekolah menengah.

13 Ibid, hlm: 89
14 Widayati. Op. Cit., hlm: 1
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3) Kelompok pertemanan

Kelompok atau komunitas seseorang akan mempengaruhi

financial literacy seseorang, mempengaruhi pola konsumsi dan

penggunaan dari uang yang ada.15

Menurut Ansong dan Gyensare dalam Nujmatul Laili, faktor-faktor

yang mempengaruhi literasi keuangan:

1)  Gender

Perbedaan gender sangat berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan. Laki-laki lebih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi

dalam membuat keputusan keuangan dibanding dengan perempuan

yang lebih cenderung Risk Averse dibandingkan laki-laki.

2)  Usia

Usia seseorang mengindikasikan banyaknya pengalaman

yang diperoleh seseorang semasa hidupnya termasuk pengalamannya

dalam masalah keuangan sehingga semakin berpengalaman maka

pengambilan keputusan keuangannya akan semakin baik pula.

3)  Tingkat pendidikan orang tua.

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan strata biasanya

akan mengajarkan atau menurunkan pengetahuan tentang keuangan

kepada anaknya apalagi jika orang tua tersebut berada pada jalur atau

15 Imawati, I., Susilaningsih & Ivada, E, Pengaruh Financial Literacy terhadap Perilaku
Konsumtif Remaja Pada Program IPS SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2012/ 2013, Jurnal
Pendidikan Ekonomi, Vol. 2 No.1, Juni 2013, hlm: 50
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jurusan bidang keuangan. Sebab pengetahuan anak itu turun dari

orang tuanya. 16

Menurut Olga dalam Hafis Muaddab, faktor-faktor yang

mempengaruhi literasi keuangan ialah:

1)  Jenis kelamin

2)  Tingkat pendidikan

3)  Pekerjaan

4)  Wilayah

5)  Kekayaan yang signifikan.17

Menurut Bushan dan Medury dalam Hafis Muaddab, literasi

keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

1)  Jenis kelamin

2)  Pendidikan

3)  Pendapatan

4)  Sifat pekerjaan

5)  Tempat kerja.18

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas dapat kita

simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan

adalah:

1)  Jenis kelamin

2)  Usia

16 Nujmatul Laili, Op. Cit.,  hlm: 51
17 Hafis Muaddab, Faktor  yang Berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi Hijau pada

Siswa SMKN Se-kabupaten Jombang, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2 No. 5, Juli
2015,  hlm: 131

18 Ibid,  hlm: 131
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3)  Pendidikan

4)  Latar belakang keluarga

5)  Kekayaan

c. Ciri-ciri Literasi Keuangan

Jumpstart dalam Mandel membagi literasi keuangan dalam

beberapa topik berikut:

1)  Pendapatan

Pendapatan mempunyai arti yaitu penghasilan yang timbul dari

aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda

seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga dan sewa.

2)  Pengelolaan uang

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan uang

yang baik dan benar adalah sebagai berikut:

a)  Membuat pembukuan keuangan.

b)  Memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala.

c)  Membiasakan diri menabung sejak dini

3)  Tabungan

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan (tidak

dibelanjakan) atau keinginan setiap orang untuk menahan sebagian

dari hasrat konsumsi.
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4)  Investasi

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu

perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.19

Menurut Sukwiaty dkk, dalam ekonomi yang termasuk

kedalam investasi adalah sebagai berikut:

a)  Pembelian berbagai jenis barang modal

b) Pengeluaran untuk mendirikan bangunan

c)  Pertambahan nilai persediaan barang-barang yang belum terjual.20

Menurut Raihan Chan dan Volpe, Literasi keuangan dibagi dalam

4 bagian (aspek) :

1) General personal finance knowledge atau pengetahuan keuangan

pribadi secara umum. Yakni meliputi pemahaman beberapa hal yang

berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan diri sendiri

atau pribadi.

2) Savings and borrowing atau tabungan dan pinjaman. Bagian ini

meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman

seperti penggunaan kartu kredit, rekening dan lain lain.

3) Insurance atau asuransi. Bagian ini meliputi pengetahuan dasar

asuransi, dan produk-produk asuransi, seperti asuransi jiwa dan

asuransi kendaraan bermotor.

4) Investment atau investasi. Bagian ini meliputi pengetahuan tentang

suku bunga pasar, resiko investasi dan lain-lain.21

19 Lewis Mandel, The Financial Literacy Of Young American Adult, Jumpstart Coalition:
Washington DC, 2008, hlm: 10

20 Sukwiaty dkk, Ekonomi SMA kelas X, Yudistira: Bandung, 2006,  hlm: 177
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Menurut Hilgert dan Hogart dalam jurnal Nujmatul Laili, indikator

literasi keuangan yang baik dapat dilihat dari:

1)  Cara atau sikap seseorang dalam mengelola keluar masuknya uang

2)  Manajemen kredit

3)  Tabungan

4)  Investasi.22

Menurut Remund dalam jurnal Irin, dia menyatakan bahwa ada 4

hal yang paling  umum dalam literasi keuangan adalah:

1)  Penganggaran

2)  Tabungan

3)  Pinjaman

4)  Investasi23

Berdasarkan empat teori diatas dapat kita simpulkan bahwa

indikator dari literasi keuangan ialah:

1) Pendapatan

2) Pengelolaan uang

3) Tabungan

4) Resiko dan keuntungan

21 Raihan Chan dan Volpe, Personal Literacy Among Collage Student, Surabaya: MIC
Publishing, 2006, hlm: 13

22 Nujmatul Laili, Op. Cit., hlm: 34
23 Irin, Op. Cit.,hlm: 91
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2. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tingkah laku atau

tanggapan seseorang terhadap lingkungan.24 Menurut Danang Sunyoto

perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-

barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.25

Selanjutnya manurut Tatik suryani, perilaku konsumen merupakan

proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual

kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus menerus

mengalami perubahan. 26 Kemudian menurut Schiffman dan Kanuk

dalam Tatik Suryani, perilaku konsumen merupakan studi yang

mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan

sumber daya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang dan usaha) untuk

mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dimiliki.27 Menurut

Nugroho, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli

24 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Agung Media Mulia, 2012,
hlm: 473

25 Danang Sunyanto, Perilaku Konsumen, Jakarta: Buku Seru, 2013, hlm: 04
26 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm:

5
27 Ibid, hlm: 6
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tindakan ini.28 Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Mulyadi, perilaku

konsumen merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen

dalam membeli, mencari, menggunakan, mengevaluasi dan

menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan

akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam batasan perilaku konsumen

meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari,

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk.29

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa

perilaku konsumen adalah tindakan seseorang dalam menggunakan atau

memakai barang dan jasa dengan cara mencari informasi terkait produk,

membeli produk, menggunakan dan mengevaluasi produk barang dan

jasa agar dapat memuaskan kebutuhannya. Adapun yang termasuk

kedalam barang-barang atau produk yang dikonsumsi seorang siswa

antara lain, buku tulis, pena, pensil, sepatu, tas dan lain-lain.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Alam S, perilaku konsumen seseorang dapat dipengaruhi

oleh beberapa hal yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi:

1) Faktor ekonomi, yaitu:

a) Tingkat pendapatan, pada umumnya semakin tinggi kemampuan

seseorang mengelola pendapatannya maka semakin banyak pula

barang dan jasa yang dikonsumsinya.

28 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 4

29 Mulyadi Nitisusastro, Op. Cit.,  hlm: 31
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b) Tingkat harga barang dan jasa, semakin tinggi harga barang dan

jasa maka semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi

dan sebaliknya jika harga semakin murah maka jumlah barang dan

jasa akan meningkat.

c) Ketersediaan barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa juga

mempengaruhi konsumsi.

2) Faktor non ekonomi, yaitu:

a) Jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah tanggungan

keluarga maka semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi

barang dan jasa dan sebaliknya jika jumlah tanggungan keluarga

sedikit maka sedikit pula jumlah dan jenis barang yang

dikonsumsi.

b) Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,

semakin beragam kebutuhan orang tersebut.

c) Tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal seseorang juga

mempengaruhi konsumsinya. Kebutuhan orang yang tinggal di

daerah yang beriklim dingin berbeda dengan orang yang tinggal di

daerah beriklim panas.

d) Serta lingkungan, sosial, budaya, agama dan adat istiadat.30

Berdasarkan Kinanti dan Nella, konsumsi yang dilakukan oleh

seseorang dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang dan jasa, mode,

usia dan jenis kelamin, serta adat istiadat.31

30 Alam S. Op. Cit., hlm: 98
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Berdasarkan Anwar Prabu Mangkunegara, faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku konsumen seseorang adalah:

1) Kekuatan Sosial Budaya

a) Faktor budaya

Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang

meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat,

kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

b) Faktor kelas sosial

Kelas sosial berbeda dengan status sosial walaupun sering

kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah

tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Contohnya,

walaupun seorang konsumen berada pada kelas sosial yang sama,

memungkinkan status sosialnya berbeda, atau yang satu lebih

tinggi status sosialnya dari yang lain.

c) Faktor kelompok anutan (Small Reference Group)

Kelompok anutan ini merupakan kelompok keluarga,

kelompok, atau organisasi tertentu. Misalnya, perhimpunan artis,

atlet, kelompok pemuda, kelompok masjid, dan organisasi kecil

lainnya.

d)  Faktor keluarga

Keluarga dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri dari

tokoh ayah, ibu dan anak. Dapat pula berbentuk keluarga besar

31 Kinanti, Nella, Op. Cit., hlm: 79
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yang terdiri dari tokoh ayah, ibu, anak, kakek dan nenek serta

warga keturunannya.

2) Kekuatan Faktor Psikologis

a) Faktor Penglaman Belajar

Perilaku konsumen dapat dipelajari karena sanngat

dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar

konsumen akan menentukan tindakan dan pengambilan

keputusan membeli.

b) Faktor Kepribadian

Kepribadian konsumen sangat ditentukan oleh faktor

internal dirinya (motif, IQ, emosi, cara berpikir, persepsi) dan

faktor eksternal dirinya (lingkungan fisik, keluarga, masyarakat,

sekolah, lingkungan alam). Kepribadian konsumen akan

mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam

membeli.

c) Faktor Sikap dan Keyakinan

Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, sikap dan

keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk,

merek dan pelayanan. Sikap dan keyakinan konsumen terhadap

suatu produk atau merek dapat diubah melalui komunikasi yang

persuasif dan pemberian informasi yang efektif pada konsumen.
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d) Konsep Diri atau Self Concept

Para ahli psikolog membedakan konsep diri yang nyata dan

konsep diri yang ideal. Konsep diri yang nyata ialah bagaimana

kita melihat diri dengan sebenarnya. Sedangkan konsep diri yang

ideal adalah bagaimana diri kita melihat  yang kita inginkan.32

Dilihat dari segi pertimbangan, perilaku konsumen dalam

berbelanja menjadi dua macam, yaitu:

1)  Perilaku konsumen rasional

Adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan

rasional (nalar) dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu

produk.

Adapun pertimbangannya yaitu:

a) Produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal bagi

konsumen.

b) Produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen.

c) Mutu produk terjamin

d) Harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen yang

membeli.

2)   Perilaku tidak rasional

Sebuah tindakan dalam berbelanja dapat diartikan tidak

rasional bila seorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa

pertimbangan yang baik, yaitu:

32 Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen,  Bandung: Refika Aditama, 2009,
hlm: 39
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a)  Membeli barang hanya tertarik dengan iklannya

b)  Tertarik membeli barang hanya karena mereknya terkenal

c) Membeli barang hanya karena obral atau untuk memperoleh

bonus.

d) Konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi bukan karena

kebutuhan akan barang tersebut.33

Menurut Nugroho J Setiadi, faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku konsumen adalah:

1) Faktor-faktor kebudayaan

a) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar

dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk

lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia

umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh

mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku

melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan

lembaga-lembaga sosial penting lainnya.

b) Sub-budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya- sub-budaya

yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi

yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub-budaya dapat

33 Suratno, Op. Cit., hlm: 94
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dibedakan menjadi 4 jenis: kelompok nasionalisme, kelompok

keagamaan, kelomppok ras, area geografis.

c) Kelas sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang

tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai,

minat dan perilaku yang serupa.

2) Faktor sosial

a) Kelompok referensi

Kelompok referensi seseorang dari seluruh kelompok yang

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap

sikap atau perilaku seseorang.

b) Keluarga

Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam

kehidupan pembeli, yang pertama adalah: keluarga orientasi,

yang merupakan orang tua seseorang.

c) Peran dan status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama

hidupnya-keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam

setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status.
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3) Faktor pribadi

a) Umur dan tahapan dalam siklus

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus

dalam keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.

b) Pekerjaan

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap

produk dan jasa tertentu.

c) Keadaan ekonomi

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang telah

terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya,

stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk

presentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk

meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

d) Gaya hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang

diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang.

e) Kepribadian dan konsep diri

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang

responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.
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4) Faktor psikologis

a) Motivasi

Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul

dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa

haus, rasa tidak nyaman.

b) Persepsi

Proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan,

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu

gambaran yang berarti didunia ini.

c) Proses belajar

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku

seseorang yang timbul dari pengalaman.

d) Kepercayaan dan sikap

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki

seseorang terhadap sesuatu.34

Berdasarkan teori diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari berbagai

macam. Ada yang berasal dari eksternal dan ada juga yang berasal dari

internal.

c. Indikator Perilaku Konsumen

Indikator perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-

tahapan langkah yang ditempuh oleh individu atau kelompok orang dalam

34 Nugroho J Setiadi, Op. Cit., hlm: 11
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rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Berdasarkan Tatik

Suryani, tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen meliputi:

1)  Mengenali kebutuhan

Kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan dibedakan menjadi

3 yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi

untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya adalah agar dapat hidup

layak, manusia harus maka, berpakaian dan mempunyai tempat

tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap adalah

kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya adalah

tas dan perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan

yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini

adalah untuk menaikkan status sosial. Kebutuhan mewah dipenuhi

setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sebagai

contoh, penggunaan mobil mewah dan apartemen mewah dapat

menaikkan status sosial pengguna.

2)  Mencari informasi

Apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, pertanyaan itu akan muncul pada konsumen.

Supaya dirinya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara terbaik, maka

konsumen berusaha mencari informasi. Pencarian informasi ini akan

berbeda tingkatannya tergantung pada persepsi konsumen atas resiko

dari produk yang akan dibelinya. Konsumen umumnya mencari
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informasi dari berbagai sumber. Tidak hanya dari sumber resmi yang

dikeluarkan perusahaan seperti iklan atau dari pemasar melalui tenaga

penjual, tetapi juga informasi dari pihak lain (utamanya orang yang

berpengalaman). Guna mendapatkan informasi benar-benar objektif.

Media juga menjadi salah satu sumber informasi bagi konsumen.

Konsumen juga akan mencari informasi dari keluarga, teman, kenalan

dan tetangga.

3)  Mengevaluasi alternatif

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan

menajadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk mengambil

keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk

keterpercayaan merk dan biaya atau resiko yang akan diperoleh jika

membeli suatu produk. Berbagai resiko seperti resiko waktu, tenaga,

biaya, resiko psikologis, sosial  akan dipertimbangkan oleh konsumen.

4)  Mengambil keputusan

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang,

konsumen akan mengambil keputusan. Terdapat dua faktor yang

mempengaruhi keputusan membeli dan keputusan pembelian yaitu

sikap orang lain, dan faktor situasional yang tidak dapat diprediksi

(tidak terduga). Pengaruh dari sikap orang lain tergantung pada

intensitas sikap negatifnya terhadap alternatif pilihan dan derajat

motivasi dari konsumen yang akan membeli untuk mengikuti orang

lain. Sedangkan keadaan tidak terduga merupakan faktor situasional
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yang menyebabkan konsumen menggunakan tujuan pembelian

maupun keputusan pembelian. Contohnya kondisi keuangan yang

secara mendadak kurang baik.

5)  Evaluasi paska pembelian.

Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi keputusan dan

tindakan dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk atau

layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka

konsumen akan puas dan sebalikanya jika kinerja produk atau jasa

yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen tidak

akan puas.35

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Mulyadi, tahapan-tahapan

langkah yang dimaksud adalah:

1)  Mengenali kebutuhan

Dikalangan konsumen, tampaknya ada dua gaya pengenalan

kebutuhan atau masalah yang berbeda. Beberapa konsumen

merupakan tipe keadaan yang sebenarnya, yang merasa bahwa

mereka mempunyai masalah ketika sebuah produk tidak dapat

berfungsi secara maksimal. Sebaliknya, konsumen lain adalah tipe

keadaan yang di inginkan, dimana bagi mereka keinginan terhadap

sesuatu yang baru dapat menggerakkan proses kepuasan.

35 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di era internet, Graha ilmu: Yogyakarta, 2013, hlm:
15
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2)  Mencari informasi sebelum membeli

Konsumen biasanya mencoba mengingat sebelum mencari

berbagai sumber informasi eksternal mengenai kebutuhan yang

berhubungan dengan konsumsi tertentu. Pengalaman yang lalu

dianggap sebagai sumber informasi internal. Semakin besar

kaitannya dengan pengalaman yang lalu, semakin sedikit informasi

luar yang mungkin dibutuhkan konsumen untuk mencapai

keputusan. Dalam situasi resiko yang tinggi, konsumen mungkin

terlibat dalam pencarian informasi.

3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan

Ketika menilai berbagai alternatif potensial, para konsumen

cenderung menggunakan dua macam informasi: “daftar” merk yang

akan mereka rencanakan untuk dipilih (serangkaian merk yang

diminati) dan kriteria yang akan mereka pergunakan untuk menilai

setiap merk. Melakukan pilihan dari contoh semua merk yang

mungkin mereka pilih merupakan karakter manusia yang membantu

menyederhanakan proses pengambilan keputusan.

4)  Melakukan pembelian dengan cara:

a)  Mencoba-coba

b)  Melakukan pembelian ulang

5)  Melakukan evaluasi pasca beli

Ketika konsumen menggunakan suatu produk, terutama

selama pembelian percobaan, mereka menilai kinerja produk tersebut
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menurut berbagai harapan mereka. Ada tiga hasil penilaian yang

timbul, 1. kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan harapan yang

menimbulkan perasaan netral, 2. kinerja melebihi harapan, yang

menimbulkan apa yang dikenal sebagai pemenuhan harapan secara

positif, 3. Kinerja dibawah harapan yang menimbulkan pemenuhan

harapan secara negatif dan tidak puas.36

Berdasarkan Kotler dalam Mulyadi, tahapan-tahapan yang

dilakukan konsumen meliputi:

1)  Mengenali permasalahan

2)  Mencari informasi

3)  Mengevaluasi beberapa pilihan

4)  Keputusan membeli

5)  Perilaku pasca beli37

Berdasarkan Ristiyanti dan John, perilaku konsumen adalah suatu

proses yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1)  Tahap perolehan, mencari (searching) dan membeli (purchasing).

2)  Tahap konsumsi, menggunakan (use) dan mengevaluasi (evaluating)

3) Tahap tindakan pasca beli, apa yang dilakukan oleh konsumen setelah

produk itu digunakan atau dikonsumsi.38

Berdasarkan teori diatas dapat kita simpulkan bahwa indikator dari

perilaku konsumen ialah sebagai berikut:

36 Mulyadi, Op. Cit.,  hlm:33
37 Ibid., hlm: 34
38 Ristiyanti, John, Perilaku Konsumen, Penerbit  Andi: Yogyakarta, 2006, hlm: 9
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1) Mengenali kebutuhan

2) Mencari informasi sedatail mungkin

3) Mengevaluasi beberapa pilihan yang ada

4) Memutuskan barang yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan

5) Perilaku pasca pembelian barang

3. Pemahaman materi perilaku konsumen

a. Pengertian konsumsi

Dalam pengetian ilmu ekonomi, konsumsi adalah suatu kegiatan

yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda

(barang dan jasa) dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Namun, kita

harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu kegiatan dalam

menggunakan suatu benda tersebut termasuk lingkup konsumsi atau

tidak. Selain untuk tujuan konsumsi (menghabiskan kegunaannya), suatu

benda juga digunakan sebagai benda produksi.

b. Ciri-ciri benda konsumsi

Pemakaian suatu benda termasuk lingkup konsumsi atau produksi

dapat dilihat dari ciri-ciri benda konsumsi. Adapun ciri-cirinya sebagai

berikut:

1) Benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda

yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, kegiatan

menghirup udara, berjemur saat matahari pagi, dan mandi disungai

bukanlah termasuk kegiatan konsumsi karena benda itu didapat

secara gratis. Berbeda halnya dengan menghirup oksigen dari tabung
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oksigen di rumah sakit, berenang dikolam renang hotel, atau

berjemur saat matahari pagi disalah satu hotel di Bali. Ketiga

kegiatan terakhir merupakan kegiatan konsumsi karena benda itu

diperoleh dengan pengorbanan.

2) Benda yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penggunaan computer, mesin cetak dan barang-barang modal lainnya

yang bertujuan menambah faedah suatu benda tidak dikategorikan ke

dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan

produksi. Sementara itu, membeli buku, menggunakan transportasi

umum, dan berobat ke dokter merupakan kegiatan konsumsi.

3) Manfaat, nilai, ataupun benda-benda yang digunakan tersebut akan

habis secara sekaligus atau berangsur-angsur. Contoh manfaat, nilai,

ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus

seperti berbagai jenis makanan dan minuman. Contoh dari manfaat,

nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis

secara berangsur-angsur adalah pakaian, sepatu dan jam tangan.

c. Pembagian benda konsumsi

Atas dasar habis tidaknya suatu benda saat dikonsumsi, benda

konsumsi dibedakan menjadi:

1) Benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya adalah

makanan, minuman dan obat-obatan.
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2) Benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakainnya dalam

waktu relatif lama. Contoh benda konsumsi kategori ini adalah

pakaian, sepatu, tas, laptop dan telpon genggam.

d. Tujuan kegiatan konsumsi

Tujuan kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup

secara langsung penggunaan benda-benda diluar tujuan tersebut tidak di

kategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya penyewaan ruangan,

dan perlengkapan kebugaran pada sore hari oleh putri bukanlah kegiatan

konsumsi, melainkan kegiatan produksi.

e. Teori perilaku konsumen

Konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen

pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas (utility) yang maksimal

dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Apa yang dimaksud dengan

konsep utilitas? Utilitas (utility) ialah derajat seberapa besar suatu barang

atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Utilitas menjadi ukuran

keputusan yang diterima dari penggunaan atas konsumsi barang dan jasa.

Kamu misalnya merasa cocok dengan semangkok bubur ayam, merasa

terhibur oleh pertunjukan teater dari ekstrakurikuler teater sekolah dan

bangga dengan sepatu buatan nasional atau luar negeri.39

B. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumen

Menurut Hudson dan Bush dalam Irin mengartikan bahwa literasi

keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta

39 Alam S, Pengantar Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm: 69
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konsep-konsep keuangan yang mempunyai pengaruh untuk merubah

pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku dalam hal pengambilan

keputusan sebagai seorang konsumen.40

Menurut Sari dalam Meutia Kurnia Dewi dkk, Literasi Keuangan

mencakup kemampuan seseorang untuk membedakan pilihan keuangan,

membahas uang dan masalah keuangan, merencanakan masa depan, dan

menanggapi untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi perilaku seorang

dalam hal pengambilan keputusan (pembelian) sehari-hari, termasuk peristiwa

diekonomi secara umum.41

Menurut RPOJK tahun 2016 tentang peningkatan literasi keuangan dan

inklusi keuangan disektor jasa keuangan untuk konsumen dan masyarakat,

literasi keuangan adalah pengetahuan (Knowledge), keyakinan (Confidence),

keterampilan (Skill), yang mempengaruhi sikap (Attitude) dan perilaku

(Behaviour) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (pembelian)

bagi konsumen dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai

kesejahteraan.42

Menurut Alam S, Perilaku konsumen seseorang dapat dipengaruhi oleh

beberapa hal yaitu faktor ekonomi:

40Widayati, Op. Cit., hlm: 89
41 Meutia Kurnia Dewi, dkk, Telaah Financial Literasi Mahasiswa FEB Universitas

Jenderal Soedirman: Suatu Implikasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Vol. 2 No. 1, Juni 2014,
hlm: 827

42 RPOJK, Loc. Cit.
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1) Faktor ekonomi, yaitu:

a) Tingkat pendapatan, pada umumnya semakin tinggi kemampuan

seseorang dalam mengelola pendapatannya maka semakin banyak pula

barang dan jasa yang dikonsumsinya.

b) Tingkat harga barang dan jasa, semakin tinggi harga barang dan jasa

maka semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan

sebaliknya jika harga semakin murah maka jumlah barang dan jasa akan

meningkat.

c) Ketersediaan barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa juga

mempengaruhi konsumsi.43

Berdasarkan teori di atas, dapat di simpulkan bahwa perilaku

konsumen di pengaruhi oleh faktor ekonomi yang mana salah satu dari faktor

ekonomi ini adalah tingkat pendapatan yang merupakan bagian dari literasi

keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi dipengaruhi oleh

literasi keuangan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa

literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang.

Jika seseorang memiliki literasi keuangan yang bagus dan baik pasti dia akan

mampu untuk mengambil atau membuat keputusan sendiri dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya terutama dalam mengatur pola konsumsi barang dan jasa

nya dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

43 Alam S, Op. Cit.,  hlm. 98
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C. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis

adalah:

1. Frans Julian pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Tingkat Literasi

Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA

RIAU”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Analisis Tingkat

Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

SUSKA RIAU yaitu sebesar 52,71% 44

2.  Suko Edy Purwanto pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penggunaan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter Mata Pelajaran Ekonomi

Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas

Swasta Babussalam Pekanbaru”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa RPP berpengaruh terhadap perilaku konsumsi siswa yaitu sebesar

43,29%.45

3. Sahdan pada tahun 2012 dengan judul “ Pengaruh Materi Pembelajaran

Kebutuhan dan Jenis Kebutuhan Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas

X MAN Kampar Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa materi pembelajaran kebutuhan dan jenis kebutuhan

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi siswa yaitu sebesar 42,71%.46

44 Frans Julian, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU: UIN SUSKA RIAU, 2014

45 Suko Edy Purwanto, Pengaruh Penggunaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Berkarakter Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X di Sekolah
Menengah Atas Swasta Babussalam Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2014

46 Sahdan, Pengaruh materi pembelajaran kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan terhadap
perilaku konsumsi siswa kelas X MAN KAMPAR kabupaten Kampar: UIN SUSKA RIAU, 2012
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D. Konsep Operasional dan indikator penelitian

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk

menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar

tidak terjadi kesalahan dan sekaligus untuk mempermudah penelitian.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel X yaitu literasi keuangan

dimana konsep yang digunakan adalah konsep dari Jumpstart adalah :

1. Pendapatan

2. Pengelolaan uang

3. Tabungan

4. Investasi

Sedangkan variabel Y perilaku konsumen siswa dimana konsep yang

digunakan adalah konsep dari Tatik Suryani adalah:

1. Mengenali kebutuhan

2. Mencari Informasi

3. Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan

4. Mengambil keputusan

5. Evaluasi pasca beli

Untuk melihat apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap

perilaku konsumen siswa dikelas X akuntansi, maka penulis menggunakan

indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator Literasi Keuangan (Variabel X)

a. Pendapatan

1) Siswa mendapatkan uang saku dari orangtua.
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2) Siswa menjual hasil kerajinan tangan pribadi di Unit Produksi (UP)

untuk menambah uang saku.

3) Siswa menjual kuliner buatan tangan sendiri di Unit Produksi (UP)

untuk menambah uang saku.

b. Pengelolaan keuangan

1) Siswa mencatat pengeluaran.

2)  Siswa mengingat pengeluarannya.

3)  Siswa membiasakan diri menabung sejak dini.

c. Tabungan

1)  Siswa mempunyai rekening sendiri.

2)  Siswa menyisihkan uang saku untuk ditabungkan.

3) Siswa menyisihkan sebagian uang hasil kerajinan tangan untuk

ditabungkan.

4) Siswa menyisihkan sebagian uang hasil pembuatan olahan kuliner

untuk ditabungkan.

d. Investasi

1) Siswa membeli bahan untuk membuat kerajinan tangan baik individu

maupun kelompok

2) Siswa membeli bahan makanan untuk membuat kuliner yang nantinya

akan diletakkan di Unit Produksi (UP)

3) Siswa membuka sebuah stan dalam sebuah bazar guna menjual

produknya.
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2. Indikator Perilaku Konsumen (Variabel Y)

a.  Mengenali kebutuhan

1)  Siswa mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2) Siswa memenuhi kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primernya

terpenuhi.

3) Siswa memenuhi kebutuhan tersiernya setelah kebutuhan sekundernya

terpenuhi

b.  Mencari informasi

1) Siswa mencari informasi melalui temannya.

2) Siswa mencari informasi melalui internet.

3) Siswa mencari informasi melalui keluarga terdekat.

4) Siswa mencari informasi melalui media cetak.

5) Siswa mencari informasi melalui lingkungan sekitar.

c.  Melalukan evaluasi terhadap beberapa pilihan

1) Siswa memperhatikan kualitas dan kelebihan dari produk jenis yang

sama.

2)   Siswa mempertimbangkan harga dari jenis produk yang sama.

3) Siswa memperhatikan atribut yang digunakan dari jenis produk yang

sama.

4)  Siswa memperhatikan merk dari jenis produk yang sama.

5) Siswa membandingkan produk dengan merk yang berbeda.

d. Mengambil keputusan

1)   Siswa membeli sesuatu karena rasa penasaran.
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2) Siswa membeli sesuatu karena hanya ingin coba-coba.

3)   Siswa melakukan pembelian ulang pada jenis produk yang sama.

4)   Siswa melakukan pembelian karena ajakan temannya.

e.  Melakukan evaluasi pasca beli

1)  Siswa kembali membeli pada tempat yang sama jika ia merasa puas

dengan pelayanan yang diberikan.

2) Siswa merekomendasikan tempat ia biasa berbelanja kepada

temannya.

3) Siswa tidak akan kembali berbelanja pada tempat yang tidak

memberikan pelayanan yang bagus.

3. Asumsi Dasar dan Hipotesis

a. Asumsi Dasar

1)    Tingkat literasi keuangan siswa bervariasi

2)    Perilaku konsumen siswa bervariasi

3)  Ada kemungkinan literasi keuangan turut berpengaruh terhadap

perilaku konsumen siswa kelas X akuntansi.

b. Hipotesis

Ha:  Ada Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumen

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru

Ho: Tidak ada Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku

Konsumen Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru


