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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang

mencakup perilaku konsumen individual kelompok, dan anggota

masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan.12

Batasan perilaku konsumen merujuk pada perilaku yang

diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli,

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan

jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.

Batasan tersebut perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang

dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli menggunakan,

mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari,

tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan atau jasa yang

dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan

barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan.13

12 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),
hal. 5

13Kanuk adalah tokoh yang menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Kanuk
mendefinisikan bahwa perilaku konsumen dimulai dari mencari sampai menghabiskan produk
barang maupun jasa, dikutip dari Mulyadi Nitisusastro,Op. Cit., hal. 31-32
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Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat

mempergunakan barang-barang dan jasa. Penggunaan barang dan

jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumen 14

Batasan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan

produk barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului

dan mengikuti tindakan itu.15

Perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses

pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan

dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Pembuatan

keputusan dalam pembelian sesuai dengan kebutuhan barang dan

jasa16

Perilaku konsumen sebagai suatu studi tentang unit

pembelian bisa perorangan, kelompok atau organisasi. Masing-

masing unit tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar

14David L. Loudon adalah tokoh yang mengemukakan mengenai teori perilaku konsumen,
dikutip dari A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Refika Aditama
2009), hal. 3

15Engel, Blackwell, dan Miniard Blacwell adalah para ahli yang menjelaskan mengenai
teori perilaku konsumen dalam memahami tindakan langsung yang dilakukan oleh konsumen
dikutip dari Mulyadi Nitisusastro, Op.Cit., hal. 32

16Mowen dan Minor adalah tokoh yang menjelaskan teori mengenai perilaku konsumen
dalam proses pembuatan keputusan dikutip dari Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Perilaku
Konsumen, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2013), hal. 8
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individu atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar

bisnis yang dibentuk organsisai.”17

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas maka perilaku

konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan

jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan. Maka dari itu,

perilaku konsumen siswa merupakan cara pandang siswa mengenai

kebiasannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa, yang di mulai

dari  kebutuhan, mencari informasi, penggunaan dan pembelian,

hingga menghabiskan produk barang atau jasa tersebut untuk

memenuhi kebutuhannya.

b. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum permintaan.

Hukum permintaan berbunyi bila harga suatu barang naik maka

jumlah barang yang diminta akan turun, sebaliknya bila harga barang

tersebut turun maka jumlah barang yang diminta naik.18

Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan jumlah

yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat oleh

konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode

tertentu.19 Teori Utility dan Indeferensi menjelaskan tentang perilaku

17Kotler adalah tokoh menjelakan mengenai teori perilaku konsumen sebagai suatu studi
tentang unit pembelian bisa perorangan, kelompok atau organisasi, dikutip dari Etta Mamang
Sangadji & Sopiah, Loc.Cit.

18Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, (BPFE-YOGYAKARTA: 2008),
hal. 287

19Ibid., Hal 32
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konsumen. Keduanya menjelaskan tentang hukum permintaan. Teori

ini lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Utility

Teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh

seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai

guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin

tinggilah nilai gunanya atau utilitynya.20

Hipotesis utama teori nilai guna, atau lebih dikenal dengan

hukum nilai guna marjinal yang semakin menurun, menyatakan

bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang yang

akan mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit

apabila orang tersebut terus menerus menambah konsumsinya ke

atas barang tersebut. Pada akhirnya tambahan nilai guna akan

menjadi negatif yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut

ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin

sedikit. Pada hakikatnya hipotesis tersebut menjelaskan bahwa

pertambahan yang terus menerus dalam mengkonsumsi suatu barang

tidak secara terus menerus menambah kepuasan yang dinikmati

orang yang mengkonsumsinya.21

Konsep utilitas terbagi dua yaitu : a) Utilitas total, merupakan

jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang

20 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2016), hal. 154

21Ibid., hal. 154
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yang dikonsumsikan. b) Utilitas marginal, merupakan kepuasan

tambahan terhadap kepasan total sebagai akibat ditambahnya satu

unit barang yang dikonsumsi.22

Individu meminta suatu komoditi tertentu karena adanya

kepuasan atau utilitas yang didapatkan dari mengkonsumsi komoditi

tersebut. Sampai pada titik tertentu, semakin banyak unit komoditi

yang dikonsumsi individu tersebut perunit waktu, semakin besar

utilitas total yang diperoleh. Meskipun utilitas total meningkat,

namun utilitas marginal yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit

tambahan komoditi tersebut biasanya menurun.23

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori

utility merupakan kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh

seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam teori

utility terdapat utilitas total dan utilitas marginal. Dalam teori

tersebut maka mengkonsumsi lebih banyak barang akan mengurangi

kepuasan marjinal yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi lebih

lanjut barang yang sama.

2) Teori Indiferensi

Seorang konsumen menaggapi adanya perubahan-perubahan

variabel ekonomi, seperti harga, kualitas, fashion dari barang yang

22Soeharno, Teori Mikro Ekonomi. (CV. ANDI OFFSET: YOGYAKARTA, 2009), hal.
42

23Salvatore merupakan tokoh yang menjelaskan mengenai teori utilitas total dan utilitas
marginal, dikutip dari Dessyta Gumanti, Pengaruh Pendapatan, Kelompok Referensi, Literasi
Ekonomi  Dan Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Konsumsi Guru Sd, Smp, Dan Sma Di
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, hal. 15-16
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan perkataan

lain, lebih menitikberatkan untuk mempelajari proses keputusan

konsumen dengan menggunakan model perilaku yang

memungkinkan untuk memikirkan apa yang akan dibeli konsumen

dan bagaimana mereka akan berekasi terhadap perubahan harga

barang, pendapatanya, persedian barang, promosi, tanpa menuntut

model tersebut dapat mewakili bagaimana secara aktual konsumen

untuk memutuskan membeli barang.24

Tingkah laku konsumen untuk memilih barang yang akan

memaksimumkan kepuasannyaditunjukkan dengan bantuan kurva

indeferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan

berbagai kombinasi barang yang diminta/dibeli oleh konsumen

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya.25

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kurva

indiferen menggambarkan berbagai kombinasi barang yang

diminta/dibeli oleh konsumen dalam upaya untuk memenuhi

kebutuhannya sesuai dengan pendapatan dan harga-harga yang

berlaku. Apa yang konsumen inginkan akan terihat dari bagaimana

konsumen menentukan pilihan.

24Soeharno, Op. Cit., hal. 41
25Ibid., hal. 35
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c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Dua faktor determinan yang berpengaruh terhadap perilaku

konsumen:

1) Faktor internal
Faktor internal adalah unsur-unsur internal psikologis yang

melekat pada setiap individu konsumen, yang terdiri dari:
persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi dan sikap.

2) Faktor Eksternal
Faktor Eksternal adalah semua kejadian yang berkembang

secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan konsumen, yang
terdiri dari: demografi, keluarga, kelas sosial dan referensi
kelompok. Konsumsi bukan hanya dipengaruhi oleh individu
semata, melainkan juga oleh gejala sosial, yang dipengaruhi
oleh kebudayaan dan lingkungan sosial dengan sistem nilai yang
berlaku.26

Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku

konsumen, antara lain:

1. Pengetahuan pembeli tentang seluk beluk kualitas
barang terbatas.

2. Pembeli membeli barang karena hanya ingin meniru
orang lain.

3. Adat kebiasaan yang berlaku dikalangan konsumen.
4. Pembeli berlaku ceroboh terhadap jenis barang

yang dibelinya
5. Dan lain sebagainya27

Keputusan Pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor
kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Dimana
faktor-faktor kebudayaan terdiri dari kebudayaan, sub budaya, dan
kelas sosial. Faktor-faktor sosial terdiri dari kelompok referensi,
keluarga serta peran dan status. Faktor-faktor pribadi terdiri dari
umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi,
gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri. Faktor-faktor

26Mulyadi Nitisusastro, Op. Cit., hal. 60-61
27Ahmadi adalah tokoh yang menjelaskan teori mengeni faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku konsumen, dikutip dari Dessyta Gumanti, Op. Cit., hal. 24
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psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar serta
kepercayaan dan sikap.28

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa sebagai

konsumen salah satunya dipengaruhi oleh literasi ekonomi. Sina

menyatakan bahwa “Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak

pada sikap konsumtif masyarakat”.29 Hal ini menunjukkan bahwa

literasi ekonomi yang merupakan penerapan konsep-konsep ekonomi

dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pengambilan

keputusan dalam konsumsi seseorang.

Ada dua kekuatan dari faktor yang mempengaruhi perilaku

konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis.

Kekuatan sosial budaya terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial,

kelompok anutan (small reference groups) dan keluarga. Sedangkan

kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, kepribadian,

sikap dan keyakinan, gambaran dari (self-concept).30

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku siswa sebagai konsumen

terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang

mempengaruhinya juga bisa dari pengetahuan pembeli tentang

informasi dari kualitas barang terbatas, membeli barang karena

hanya ingin meniru orang lain dan juga adat kebiasaan yang berlaku

28Nugroho Setiadi, Perilaku Konsumen : Konsep, dan Implikasinya untuk Strategi  dan
Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana,2008), hal 11

29 Peter Garlans Sina, Op. Cit., hal. 136
30 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Refika Aditama:

2009), hal. 39
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dikalangan konsumen. Faktor lain yang dapat mempengaruhi

konsumen dalam berkonsumsi bisa dari keluarga dan tahapan dalam

siklus hidup. Namun salah satunya juga dipengaruhi oleh literasi

ekonomi atau kecerdasan berfikir dalam mengambil keputusan.

d. Indikator Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tahapan-tahapan langkah yang

ditempuh dan dilakukan oleh seseorang atau individu dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Tahapan-tahapan langkah

yang dimaksud meliputi:

1) Mengenali kebutuhan. Proses pembelian oleh konsumen diawal
sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan
tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau
eksternal. Rangsangan internal, terjadi pada salah satu
kebutuhan umum seseorang (seperti lapar atau haus) telah
mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong.
Sedangkan rangsangan eksternal, salah satunya terjadi karena
seseorang menonton iklan atau melihat produk baru milik
tetangganya.

2) Mencari informasi sebelum membeli. Setelah konsumen
terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk
mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi ini
akan berbeda tingkatannya tergantung pada persepsi konsumen
atas resiko dari produk yang akan dibelinya. Produk yang dinilai
beresiko akan menyebabkan situasi pengambilan keputusan
lebih kompleks, sehingga upaya pencarian informasi akan lebih
banyak. Sebaliknya produk yang dipersepsikan kurang beresiko
akan mendorong konsumen untuk tidak terlalu intensif mencari
informasi. Konsumen umumnya mencari informasi dari berbagai
sumber. Tidak hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan
perusahaan seperti iklan atau pemasar melalui penjual, tetapi
juga informasi dari pihak lain. Media menjadi salah satu sumber
informasi penting bagi konsumen, konsumen juga akan mencari
informasi dengan bertanya kepada teman, mendatangi toko
untuk mencari tahu atau membuka-buka internet untuk
membandingkan spesifikasi dan harga barang.

3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan. Evaluasi
umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap yang
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mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan (belief)
adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang
gambaran sesuatu. Keyakinan seseorang tentang produk atau
merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang tak
kalah pentingnya dengan keyakinan adalah sikap (atitude)
adalah evaluasi, perasaan emosi, dan kecenderungan tindakan
yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan
lama pada seseorang pada objek atau gagasan tertentu.
Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk
keterpercayaan merk dan biaya atau resiko yang akan diperoleh
jika membeli suati produk.

4) Melakukan pembelian. Setelah melalui evaluasi dengan
pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil
keputusan. Konsumen bisa mengambil sub keputusan, meliputi
merk, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan dan metode
pembayaran.

5) Melakukan evaluasi pasca beli. Setelah pembelian dilakukan,
konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang
mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan
produk yang telah ia beli, dengan produk lain. Hal ini
dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan
fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yan telah ia beli, atau
mendengar keunggulan tentang merek lain. Maka dari itu
konsumen akan menilai kinerja produk atau layanan yang
dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka
konsumen akan puas dan sebaliknya jika produk atau jasa yang
diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan
merasa tidak puas.31

Indikator untuk mengukur  perilaku konsumen ada dua yaitu: a)

Perilaku konsumsi secara rasional. b) Perilaku konsumsi tidak

rasional32 Perilaku konsumsi secara rasional merupakan perilaku

seseorang yang membuat keputusan konsumsi secara tepat,

berdasarkan kebutuhan. Sedangkan perilaku konsumsi tidak rasional

merupakan perilaku konsumsi berdasarkan emosi dalam diri

seseorang bukan bedasarkan kebutuhan.

31 Mulyadi Nitisusastro, Op. Cit., hal. 34-36
32Muafifah, Kusniawati dan Riza Yonita Kurniawan, Op. Cit., hal.3
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Indikator untuk mengetahui perilaku konsumen dapat digunakan

sebagai berikut :33

1) Pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas

Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dapat dilihat dari

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok atau dasar,

yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi makanan,

pakaian, dan perumahan (pangan, sandang dan papan).

Kebutuhan sekunder adalah merupakan jenis kebutuhan yang

diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer telah

semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tersier adalah

kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan

berlebihan yang timbul setelah  terpenuhinya kebutuhan primer

dan kebutuhan sekunder.

2) Penerapan prinsip ekonomi dalam konsumsi

Melakukan kegiatannya konsumen pun harus selalu

berpedoman pada prinsip ekonomi. Ia akan berusaha

mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan

sebesar mungkin. Beberapa contoh penerapan prinsip ekonomi

dalam kegiatan konsumsi, antara lain menyusun daftar barang

atau jasa yang dibutuhkan dengan urutan dari yang terpenting

33 Dessyta Gumanti, Op. Cit., hal. 26-28
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sampai yang tidak penting, mengonsumsi barang atau jasa mulai

urutan teratas pada daftar skala prioritas kebutuhan yang telah

disusun,berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung.

3) Motif melakukan konsumsi

Motif ekonomi adalah suatu kekuatan yang mendorong

orang untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Motif

dalam mengkonsumsi dapat dibedakan karena motif ekonomi

dan motif non ekonomi. Motif ekonomi meliputi untuk

mendapat laba dan mendapat kepuasan atau kenikmatan sebesar-

besarnya. Sedangkan motif non ekonomi seperti membantu

orang lain, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari

masyarakat serta mendapatkan kedudukan atau jabatan di

masyarakat.

4) Skala prioritas dalam konsumsi

Skala prioritas merupakan tindakan yang mengutamakan

kebutuhan mana yang harus didahulukan atau yang di anggap

penting

5) Selektif dalam konsumsi

Seseorang yang selektif dalam mengkonsumsi suatu barang

atau jasa akan melakukan memilih dengan melalui pertimbangan

yang matang.

Pengukuran perilaku konsumen dilakukan berdasarkan atas

kecenderungan siswa  adalah: 1) Perencanaan  konsumsi. 2) Prinsip
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penghematan. 3) Pemaksimalan nilai. 4) Pencapaian kualitas

hidup. 5) Minimasi penggunaan material dan bahan beracun dalam

berkonsumsi. 6) Pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas dan

keberlanjutan. 7) Penerapan prinsip ekonomi dan keberlanjutan

dalam konsumsi. 8) Motif melakukan konsumsi. 9) Skala prioritas

dalam konsumsi. 10) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

konsumsi34

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari

beberapa tahap yaitu : 1) Tahap Perolehan (acquisition): mencari

(searching) dan membeli (purchasing). 2) Tahap Konsumsi

(consumption): menggunakan (using) dan mengevaluasi

(evaluating). 3) Tahap tindakan pasca beli (dispotition) : apa yang

dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau

dikonsumsi.35

Berdasakan penjelasan tersebut indikator yang penulis ambil

untuk melihat perilaku konsumen terdiri dari: mengenali kebutuhan,

mencari informasi sebelum membeli, melakukan evaluasi terhadap

beberapa pilihan, melakukan pembelian dan melakukan evaluasi

pasca pembelian.

34Muaddab, Hafis. “Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi Hijau pada
Siswa SMK Negeri se Kabupaten Jombang”. Vol 2 Nomor 2 tahun 2015

35Ristiayanti Prasetijo, Perilaku Konsumen, (CV. ANDI OFFSET: 2005), hal. 9-10
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2. Literasi Ekonomi

a. Pengertian Literasi Ekonomi

Setiap manusia memiliki keinginan yang relatif tidak terbatas

untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga merupakan mahluk

ekonomi dengan sifat dasar tidak pernah puas dalam pemenuhan

kebutuhannya, namun alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas.

Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan

permasalahan ekonomi tersebut.

Literasi ekonomi adalah keterampilan hidup (life skill) yang

harus dimiliki oleh siapa saja untuk membuat keputusan ekonomi

yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat diaplikasikan

untuk konteks individu maupun rumah tangga.36

Literasi ekonomi merupakan kemampuan individu untuk

mengenali dan menggunakan konsep-konsep ekonomi dan cara

berpikir ekonomi untuk memperbaiki dan mendapatkan

kesejahteraan.37

Literasi ekonomi merupakan alat yang berguna untuk

merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Seperti

bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi,

36Wulandari adalah seorang tokoh yang menjelaskan mengenai teori literasi ekonomi
dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat, dikutip dari Peter Garlans Sina, “Analisis Literasi
Ekonomi”, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2012, hal.6

37Ibid.,hal. 5
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proteksi, dan memenuhi kebutuhan hidup.38 Pentingnya literasi

ekonomi akan meminimalisir perilaku siswa sebagai konsumen

dalam dalam berkonsumsi yang tiada batas atau konsumtif.

Literasi ekonomi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi

masalah ekonomi, alternatif biaya, dan manfaat, menganalisis

insentif bekerja dalam situasi ekonomi, meneliti konsekuensi dari

perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan publik, mengumpulkan

dan mengatur bukti ekonomi, dan menimbang biaya melawan

manfaat.39

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

Literasi merupakan kemampuan individu dalam mengambil

keputusan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan.  Literasi menjadi

hal yang sangat penting untuk menyesuaikan yang dibutuhkan

berdasarkan berbagai macam informasi.

b. Manfaat Literasi Ekonomi

Manfaat mempelajari literasi ekonomi yakni memahami

pengaruh inflasi pada nilai tukar uang, menjadi penabung, investor,

serta menjadi investor yang  lebih cerdas, dan yang terutama

38Peter Garlans Sina, Op. Cit., hal. 5
39Budjart adalah tokoh yang menjelaskan mengenai teori literasi ekonomi berdasarkan

kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, dikutip dari Muafifah
Kusniawati “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku
Konsumsi Siswa Kelas X IPS si SMA Negeri 2 Tuban”, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE),
Universitas Negri Surabaya, Fakultas Ekonomi, Vol. 4 No. 3, hal. 3
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adalah bagaimana literasi ekonomi dapat memfasilitasi interaksi

antara manfaat-manfaat apabila meningkatkan literasi ekonomi.40

Manfaat literasi ekonomi menjadikan seseorang cerdas dalam

megelola keuangannya. Tidak menunda-nunda untuk segera

membangun aset dan remanajemen keuangan, tepatnya penerimaan

dan pengeluaran per periode waktu tertentu.41

Manfaat dari literasi ekonomi menjadikan seseorang mampu

bertindak rasional  dan akan cenderung baik dalam berkonsumsi.42

Tentunya seseorang sebagai konsumen yang memiliki literasi

ekonomi mampu bertindak rasional dalam mengkonsumsi suatu

barang dan jasa sesuai dengan prinsip ekonomi.

Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap

konsumtif pada konsumen. Ini merupakan pengetahuan yang

diperlukan untuk menguasai tugas-tugas tertentu yang berkaitan

dengan masalah ekonomi. Sehingga maanfaat dari literasi ekonomi

akan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan uang, bisnis,

dan masalah ekonomi.43

40Peter Garlans Sina, Op. Cit., hal. 137
41Ibid.,hal. 138
42Setiadi adalah tokoh yang menjelaskan mengenai literasi ekonomi yang menjadikan

seseorang untuk bertindak rasional dalam berkonsumsi, dikutip dari Winda Aprillia, “Pengaruh
Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang Tua, Pendidikan Ekonomi di Keluarga, Economic Literacy
terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa”. Vol.3No.1,Hal78-84, Maret 2015

43Budiawaty adalah tokoh yang menjelaskan mengenai teori literasi ekonomi. Budiawati
menjelaskan rendahnya literasi ekonomi akan berdampak pada sikap konsumtif pada konsumen
dikutip dari Dias Kanserina,“Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku
Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA”. Vol. 5 Nomor: 1. Tahun 2015
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa literasi

ekonomi bermanfaat bagi individu. Bagi seorang siswa penerapkan

konsep ekonomi dapat membantu siswa sebagai konsumen untuk

berperilaku konsumsi yang rasional.

c. Indikator Literasi Ekonomi

Literasi ekonomi  merupakan kemampuan individu untuk

mengenali dan menggunakan konsep-konsep ekonomi dan

penerapan cara berpikir ekonomi untuk membuat keputusan ekonomi

yang rasional. Dalam pembicaraan mengenai ekonomi tentunya

membicarakan sekelompok orang yang berinteraksi dalam

kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dan pembuatan

keputusan oleh individu.

Indikator dari  literasi ekonomi terdiri dari segi aset, segi

utang, segi proteksi, segi menabung, dan segi pengeluaran.

Penjelasan dari indikator tersebut yaitu:

a) Segi Aset
Literasi ekonomi penting untuk membuat keputusan tentang
bagaimana berinvestasi yang tepat, berapa banyak meminjam
yang tepat dipasar uang dan bagaimana memahami konsekuensi
atas stabilitas keseluruhan ekonom. Aspek aset yaitu literasi
ekonomi menjadi penting karena produk-produk keuangan telah
menjadi sangat kompleks.

b) Segi Utang
Kesalahan mengelola utang berdampak pada kelebihan utang
sehingga pendapatan akan terkuras habis untuk membayar utang.
Selain itu juga, mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri terkait
kemampuan mengelola uang. Untuk itu dalam upaya
memperbaiki utang yang berlebihan perlu dimulai untuk
memahami ketidakmampuan diri sehingga dapat mengambil
langkah proaktif memperbaikinya saat ini dan dimasa mendatang.
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c) Segi Proteksi
Hidup tidak lepas dari resiko. Hal ini berhubungan dengan
ketidakpastian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masa
depan selalu identik dengan ketidakpastian. Dan tidak ada
seorang pun yang dapat memperkirakan dengan tepat apa yang
terjadi. Ketidakpastian itu merupakan sesuatu yang pasti, dan
yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Dengan kata lain,
resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya
sesuatu yang merugikan atau yang tidak diinginkan.

Proteksi diri adalah bagian dari tujuan finansial yang primer
karena bertujuan untuk melindungi diri dan keluarga dari
kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat menimpa diri
dan keluarga dari malapetaka seperti sakit, kecelakaan, cacar, atau
pun kematian.

d) Segi Menabung
Literasi ekonomi berhubungan positif dengan niat menabung
karena individu atau pun keluarga tidak mau berusaha menabung
disebabkan minimnya pengetahuan ekonomi. Rendahnya
pengetahuan semakin memperburuk keadaan apabila tidak segera
diperbaiki melalui upaya yang berkesinambungan untuk
meningkatkan literasi ekonomi.

e) Segi Pengeluaran
Dalam perencanaan pengeluaran, yang harus diperhatikan adalah
jangan sampai pengeluaran melebihi atau mengalami defisit
keuangan. Perencanaan pengeluaran merupakan keharusan
ditengah banyaknya persoalan ekonomi yang mengimpit dan
menjepit setiap individu. Berbelanja harus sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan.44

Seseorang memiliki literasi ekonomi jika memiliki

pemahaman sebagai berikut: 1) Pemahaman terhadap kebutuhan. 2)

Pemahaman terhadap kelangkaan. 3) Pemahaman terhadap prinsip

ekonomi. 4) Pemahaman terhadap motif ekonomi. 5) Pemahaman

terhadap kegiatan konsumsi45

44Peter Garlans Sina, “Analisis Literasi Ekonomi”, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor
2, Oktober 2012, hal. 138-141

45 Muafifah, Kusniawati dan Riza Yonita Kurniawan, Op. Cit., Hal. 3
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Indikator untuk mengukur literasi ekonomi adalah sebagai

berikut: 1) Kelangkaan. 2) Sumberdaya produktif. 3) Sistem

ekonomi. 4) Tukar menukar. 5) Insentif ekonomi. 6) Pasar. 7)

Ekonomi manajemen46

Standar untuk mengukur literasi ekonomi, yaitu:1)

Kelangkaan. 2) Peluang biaya dan pengorbanan. 3) Produktivitas. 4)

System ekonomi. 5) Institusi ekonomi dan insentif. 6) Pertukaran,

uang, dan saling ketergantungan.7) Keuntungan absolut dan

komparatif. 8) Nilai tukar dan neraca pembayaran. 9) Pasar dan

harga. 10) Pasokan dan permintaan. 11) Persaingan dan struktur

pasar. 12) Pendapatan dan distribusi. 13) Kegagalan pasar. 14)

Peran pemerintah. 15) Produk nasional bruto. 16) Permintaan agresif

dan permintaan agregat. 17) Pengangguran. 18) Inflasi dan deflasi.

19) Kebijakan moneter. 20) Kebijakan fiskal.47

Berdasarkan penjabaran pendapat diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini indikator literasi ekonomi

adalah kemampuan siswa dalam mengambil keputusan dalam

kehidupan sehari-hari. Peneliti mengambil indikator terdiri dari: segi

aset, segi utang, segi proteksi, segi menabung dan segi pengeluaran

46Dias Kanserina, Op. Cit., Hal. 3
47NCEE, (http://www.councilforeconed.org/wp/wp-content/uploads/2012/ 03 /voluntary-

national-content-standards-2010.pdf)diaksespadatanggal 25November 2016)
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d. Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Siswa sebagai

Konsumen

Literasi ekonomi dapat memberikan pengaruh kepada

seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi, khususnya kegiatan

konsumsi yang mengacu kepada perilaku konsumen.48Perilaku

konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan

jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan.49 Dengan demikian

konsumen harus memahami bagaimana mengambil keputusan yang

tepat mengenai masalah ekonomi tersebut seperti halnya dalam

kegiatan konsumsi.

Apabila masyarakat telah memiliki literasi ekonomi  maka

masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat baik sebagai

konsumen, produsen, investor dan warga negara.50 Literasi ekonomi

ini mampu membuat seseorang konsumen untuk berkonsumsi secara

tepat berdasarkan kebutuhan.

Faktor yang mempengaruhi konsumsi yang merujuk pada

perilaku konsumen adalah proses belajar, yaitu proses belajar

menjelaskan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Dari

48Caplan adalah tokoh yang menjelaskan teori mengenai literasi ekonomi yang dapat
memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen, dikutip dari Muafifah Kusniawati, Op. Cit.,
hal. 2

49Tatik Suryani, Op.Cit., hal. 5
50Kustiandi adalah tokoh yang menjelaskan teori mengenai literasi ekonomi. Kustiandi

menjelaskan apabila masyarakat memiliki literasi ekonomi maka masyarakat dapat membuat
keputusan ekonomi yang tepat, dikutip dari Winda Aprillia, “Pengaruh Latar Belakang Sosial
Ekonomi Orang Tua, Pendidikan Ekonomi di Keluarga, Economic Literacy terhadap Perilaku
Konsumsi Mahasiswa”. Vol.3No.1,Hal78-84,Maret 2015
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proses belajar, maka akan mendapatkan pengalaman dan

pengetahuan termasuk tentang literasi ekonomi yang dapat

digunakan sebagai pedoman dalam bertindak sebagai pelaku

ekonomi.51

Literasi ekonomi berkaitan dengan perilaku konsumen yaitu

proses pengambilan keputusan, bagaimana seorang konsumen

memilih diantara berbagai macam alternatif.52 Seorang konsumen

akan memilih beberapa alternatif sesuai dengan kebutuhan. Dan

mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan prinsip

ekonomi.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa literasi ekonomi dapat memberikan efek yang

besar dalam perilaku siswa sebagai konsumen, karena literasi

ekonomi terkait dengan kemampuan pengambilan keputusan sesuai

dengan prinsip ekonomi sehingga siswa dapat berperilaku konsumsi

yang benar. Sebaliknya siswa yang tidak memiliki literasi ekonomi

yang cukup memadai tentunya tidak akan dapat mengambil

keputusan yang baik dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Sehingga siswa harus memahami bagaimana mengambil keputusan

yang tepat mengenai masalah ekonomi tersebut seperti halnya dalam

kegiatan konsumsi siswa sebagai konsumen.

51Ibid., hal 82
52Dias Kanserina, 2015.“Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku

Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA”. Vol. 5 Nomor: 1.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Dessyta Gumanti, hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan,

kelompok referensi, literasi ekonomi dan sertifikasi guru secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi

guru SD, SMP dan SMA di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten

Solok. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan,

kelompok referensi, literasi ekonomi dan sertifikasi guru berpengaruh

signifikan terhadap perilaku konsumsi guru SD, SMP dan SMA di

Kecamatan Gunung Talang. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data

bahwa Fhitung> Ftabel (29.646> 2,410). Hasil penelitian ini juga

memperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar

0,359. Hal ini berarti kontribusi pendapatan, kelompok referensi, literasi

ekonomi dan sertifikasi guru dengan perilaku konsumsi guru sebesar

35.9%. Dengan demikan dapat dinyatakan bahwa kontribusi pendapatan,

kelompok referensi, literasi ekonomi dan sertifikasi guru berpengaruh

signifikan terhadap perilaku konsumsi guru SD, SMP dan SMA di

Kecamatan Gunung Talang sebesar 35.9%, sedangkan sisanya sebesar

64.1% disumbangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 53Penelitian ini

memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama meneliti

tentang literasi ekonomi terhadap perilaku siswa sebagai konsumen.

Akan tetapi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, bahwa

53Dessyta Gumanti, Pengaruh Pendapatan, Kelompok Referensi, Literasi Ekonomi  Dan
Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Konsumsi Guru Sd, Smp, Dan Sma Di Kecamatan Gunung
Talang Kabupaten Solok,Skripsi, UNP, Fakultas Ekonomi, 2012
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penulis ingin melihat faktor yang menentukan perilaku siswa sebagai

konsumen dan lebih memfokuskan pada siswa.

2. Muafifah Kusniawati, hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh

yang siginifikan antara status ekonomi orang tua dan literasi ekonomi

terhadap perilaku konsumsi siswa Kelas C di SMA Negeri 2 Tuban.

Dapat dilihat, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa, salah satunya adalah

penguasaan konsep ekonomi yang merupakan faktor penting dalam

perilaku konsumsi. Penguasaan konsep ekonomi berkaitan dengan literasi

ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian literasi ekonomi yang paling

banyak 89,7% yang dinyatakan benar dan sisanya diperoleh persentase

sebesar 68% yang dinyatakan salah. Itu artinya bahwa siswa kelas X IPS

di SMA Negeri Tuban memiliki literasi yang cukup baik, sedangkan

tentang perilaku konsumsi diperoleh persentase yang paling banyak

42,3% menyatakan sangat setuju, dan sisanya diperoleh persentase

sebesar 35,1% menyatakan setuju, 23,7% menyatakan ragu-ragu, 23,7%

menyatakan tidak setuju dan 13,3% menyatakan sangat tidak setuju54

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, bahwa penulis hanya

ingin memfokuskan dan melihat faktor yang memperngaruhi literasi

ekonomi terhadap perilaku siswa sebagai konsumen.

54Muafifah Kusniawati “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Literasi
Ekonomi terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas X IPS si SMA Negeri 2 Tuban”, Jurnal
Pendidikan Ekonomi (JUPE), Universitas Negri Surabaya, Fakultas Ekonomi, Vol. 4 No. 3
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

dua variabel yaitu literasi ekonomi sebagai variabel bebas (X) dan perilaku

siswa sebagai konsumen variabel terikat (Y)

1. Indikator literasi ekonomi sebagai variabel (X)

Literasi ekonomi merupakan kemampuan siswa untuk mengenali

dan menerapkan cara berpikir ekonomi untuk membuat keputusan

ekonomi yang rasional. Keputusan yang rasional akan membuat orang

dapat membuat pilihan yang tepat antara kebutuhan dan keinginan

sehingga akan tercapai kesejahteraan. Indikator dari literasi ekonomi ini

dilihat dari :

a. Segi aset

1) Siswa mampu membuat keputusan untuk berinvestasi yang

tepat.

2) Siswa mampu berusaha agar kondisi keuangan tetap stabil, tidak

terjadi krisis keuangan.

b. Segi utang

1) Siswa mampu mengelola uangnya agar tidak berutang.

2) Siswa menghindarkan diri dari pengeluaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan agar terhindar dari utang.

c. Segi proteksi

1) Siswa mampu mempertimbangkan resiko terhadap pengelolaan

keuangannya.
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2) Siswa mampu mepertimbangkan membeli produk untuk hal-hal

yang melindungi dirinya dari sakit, kecelakaan maupun

kematian.

d. Segi menabung

1) Siswa membuka rekening untuk keperluan di masa yang akan

datang.

2) Siswa mampu menumbuhkan jiwa yang senang menabung

daripada harus membeli produk berdasarkan keinginan.

e. Segi pengeluaran

1) Siswa mampu mengatur belanja agar tidak melebihi atau

mengalami defisit keuangan.

2) Siswa membeli produk sesuai dengan kemampuan dan

kebutuhan.

2. Indikator perilaku konsumen sebagai variabel (Y)

a. Mengenali kebutuhan.

1) Siswa mampu mengenali kebutuhan primer terlebih dahulu.

2) Siswa mengerti tentang produk yang harus di beli yang tidak

didasarkan pada keinginan semata.

b. Mencari informasi sebelum membeli.

1) Siswa mencari informasi sebelum membeli barang dengan

bertanya kepada teman.

2) Siswa mencari informasi sebelum membeli barang dengan

mendatangi toko atau membuka-buka internet.
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c. Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan.

1) Siswa mampu mempertimbangkan manfaat dan kegunaan dari

beberapa alternatif.

2) Siswa mampu membandingkan biaya dan merek dari produk

yang hampir sama.

d. Melakukan pembelian.

1) Siswa melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan.

2) Siswa membeli produk terhadap merek yang hampir sama jika

tidak menemukan produk yang diinginkan.

e. Melakukan evaluasi pasca beli.

1) Siswa mampu menilai kinerja produk atau layanan yang

dirasakan setelah pembelian.

2) Siswa mampu membandingkan kualitas produk yang di beli

dengan produk yang lain.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Literasi ekonomi mempengaruhi perilaku siswa sebagai konsumen.

2. Hipotesis Penelitian

Ha : Terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku siswa

sebagai konsumen di SMA Negeri 4 Pekanbaru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku

siswa sebagai konsumen di SMA Negeri 4 Pekanbaru.


