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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Memenuhi kebutuhan hidup adalah naluri manusia. Sejak baru lahir, manusia 

sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai 

cara. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang 

manusia akan terus menerus meningkat. Kegiatan untuk memenuhi kebeutuhan 

hidupnya ini merupakan kegiatan konsumsi. 

Konsumsi adalah kegiatan atau tindakan langsung dalam mendapatkan 

mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa. Dalam ilmu 

ekonomi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna 

atau manfaat suatu barang. Konsumsi juga merupakan sebuah kegiatan dalam 

perekonomian selain daripada distribusi dan produksi.  

Perilaku konsumen menurut Engel dkk (1995) dalam Suryani Tatik (2012:5) 

adalah tindakan yang langsung dilakukan konsumen dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang medahului dan mengikuti tindakan tersebut. Pada dasarnya mengkonsumsi 

suatu barang dapat memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani seseorang. Firmansyah dkk (2012:49) berpendapat bahwa tujuan kegiatan 

konsumsi dapat digolongkn menjadi empat, yaitu : 1) mengurangi nilai guna suatu 

barang atau jasa secara bertahap; 2) menghabiskan suatu nilai guna barang dan 

jasa secara sekaligus; 3) dapat memuaskan serta bermanfaat untuk kebutuhan fisik 

seseorang; 4) bisa memuaskan dan bermanfaat untuk kebuhuhan rohani. Faktor-

faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi yaitu 

tingkat pendapatan yang dimiliki individu tersebut, tingkat harga suatu produk 
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atau barang, gaya hidup, adat istiadat daerah yang ditempati, agama yang dianut, 

model barang, pengaruh iklan dan selera konsumen tersebut. 

Terkait dengan perilaku konsumsi seorang mahasiswa, pendidikan memegang 

peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pengetahuan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dengan pengetahuan yang dimilikinya manusia bisa 

berbuat atau berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dari proses 

pembelajaran dalam mengambil keputusan. Selain memiliki perilaku yang lebih 

baik, manusia yang memiliki pengetahuan cenderung mempunyai kecakapan 

hidup yang tentunya lebih baik.  

Perilaku seseorang dalam berkonsumsi tentu berbeda satu sama lain. Perilaku 

konsumsi merupakan sebuah tindakan dalam menggunakan barang dan jasa. 

Pelaku konsumsi dikatakan kosumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) 

dalam Suryani Tatik (2012: 6) bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang 

mengkaji bagaimana seorang individu membuat keputusan membelanjakan 

sumberdaya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang dan usaha) untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi olehnya. 

Konsumen harus bertindak bijaksana dalam menggunakan uangnya secara 

ekonomis yaitu dengan mempertimbangkan hasil dan pengorbanan (Astuti, 

2016:50). Oleh karena itu saat berkonsumsi seseorang harus bisa membuat pilihan 

agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien, penggunaan 

sumber daya juga harus merata kepada seluruh masyarakat (Mankiw, 2014:15 

dalm Gyovani dan Haryono, 2018:30). Pilihan yang dipilih oleh seseorang dalam 

melakukan sebuah kegiatan konsumsi harus berdasarkan dengan yang dibutuhkan 
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bukan hanya sekadar memenuhi keinginannya semata padahal barang atau jasa 

yang diinginkan tersebut tidak sedang dibutuhkan. Agar terhindar dari perilaku 

konsumsi yang berlebihan, ada baiknya konsumen menyusun daftar barang 

ataupun jasa yang benar-benar sedang ia butuhkan. 

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Suryani (2013:8) konsumen akan 

bijaksana jika mereka memahami mana yang merupakan kebutuhan dan mana 

yang merupakan keinginan, sehingga dengan adanya berbagai persuasif dan 

provokatif yang datang dari para pemasar tidak akan mempengaruhi keputusan 

mereka dalam membeli barang. Maka terlebih dahulu harus menyusun 

perencanaan yang matang sebelum berbelanja. Penyusunan pemenuhan kebutuhan 

tersebut dapat menggambarkan kemampuan seseorang dalam berkonsumsi. 

Mahasiswa merupakan bagian dari konsumen, untuk membelanjakan 

kebutuhan sehari-harinya ia menggunakan pendapatannya yang dikenal dengan 

istilah uang saku. Uang saku mahasiswa biasanya diperoleh perminggu atau 

perbulan. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017-

2018 juga merupakan bagian dari konsumen, maka dari itu peneliti telah 

menyusun beberapa pertanyaan yang dibuat menggunakan google formulir. 

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang disediakan uang saku yang diterima 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017-2018 berkisar 

antara Rp250.000 – Rp1.500.000 perbulannya yang diperoleh dari jawaban 

mahasiswa melalui pertanyaan menggunakan google formulir yang kemudian 

uang saku tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

Dan diketahui juga mereka mengeluarkan uang saku untuk pemenuhan 

kebutuhannya sekitar Rp250.000 – Rp1.300.000 dalam sebulan. Artinya mereka 
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terkadang masih belum bisa mengontrol uang sakunya dan masih banyak yang 

merasa uang saku yang telah diberikan kurang. Hal ini terjadi karena pengeluaran 

yang melebihi dari uang saku yang mereka peroleh. Maka dari itu diperlukan 

adanya efikasi keuangan. 

Menurut Brandon dan Smith (2009) efikasi keuangan ialah keyakinan positif 

pada kemampuan seseorang untuk berhsil dalam mengelola uang. Menurut Peter 

Garlans Sina (2013) menyatakan bahwa efikasi keuangan mampu meningkatkan 

cara pengelolaan keuangan sehingga kepuasan keuangan dapat dirasakan.  

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi keuangan 

merupakan kemampuan dan kepercayaan diri yang dimiliki seseorang untuk 

mengelola keuangannya agar terhindar dari kesulitan keuangan. Jika mahasiswa 

tersebut memiliki tingkat efikasi keuangan yang tinggi maka akan terhindar dari 

masalah saat berkonsumsi. 

Sebagai pelaku konsumsi mahasiswa juga memerlukan pemahaman 

mengenai ketepatan untuk memilih dan menggunakan suatu barang agar bisa 

sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mengetahui tentang 

ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Seperti yang 

dikatakan Samuelson (dalam Solihat dan Arnasik 2018:8) ilmu ekonomi adalah 

sebuah studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, 

dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang 

terbatas tetapi mampu digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan 

konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan 

masyarakat. 
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Sedangkan menurut Karya dan Syamsyuddin (2016) mengatakan ekonomi 

merupakan suatu studi tentang pilihan yaitu bagaimana individu dan kelompok 

individu, atau masyarakat suatu negara mengoptimalkan dan memaksilmalkan 

kemampuannya dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk barang 

dan jasa yang dibutuhkannya agar dapat memperoleh kepuasan yang maksimum 

atau keseimbangan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi secara 

tidak langsung mengajarkan cara mengelola keuangan dengan benar. Menurut 

data yang diperoleh dari google formulir, dari 20 orang mahaiswa yang mengisi 

diketahui bahwa semua mahasiswa yang mengisi telah mengontrak dan 

menyelesaikan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Mahasiswa yang telah 

mengontrak mata kuliah tersebut tentu memiliki pengetahuan tentang ilmu 

ekonomi dan dalam proses pembelajaran sudah memasuki tahap atas maka dapat 

dikatakan mereka memiliki perubahan perilaku yang lebih baik dan matang. 

Namun pada kenyataannya, sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari google 

formulir sebanyak 70% mahasiswa masih merasa uang saku mereka tidak cukup. 

Hal ini disebabkan oleh adanya konsumsi yang berlebihan. Selain dari pengaruh 

iklan, teman, hobi, dan gaya hidup, tingkat kemampuan dan keyakinan diri dalam 

mengelola keuangan atau yang biasa disebut efikasi keuangan juga berpengaruh 

dalam hal tersebut.  

Penerapan pengetahuan ekonomi tersebut sangat diperlukan saat 

melakukan kegiatan konsumsi. Oleh sebab itu, diharapkan agar dalam melakukan 

kegiatan konsumsi mahasiswa barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk  melakukan 

penelitian yang berjudul  ”Pengaruh Pengetahuan Ekonomi dan Efikasi Keuangan 
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terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018” 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diuraikan identifikasi masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mahasiswa belum mampu menerapkan pengetahuan ekonomi yang 

telah dipelajari dalam berkonsumsi. 

2. Mahasiswa belum memahami pentingnya efikasi keuangan sehingga 

mendapat masalah dalam berkonsumsi. 

3. Mahasiswa belum bisa mengatur konsumsi dengan perencanaan 

kebutuhan dengan baik. 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Pengetahuan ekonomi yang dimaksud merupakan kemampuan yang 

menggambarkan seseorang dalam memahami permasalahan serta 

menyelesaikannya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam 

kehidupan sehari hari terutama  dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

2. Efikasi keuangan yaitu keyakinan positif pada kemampuan seseorang 

untuk berhasil dalam mengelola uang saku mereka selama sebulan. 

3. Perilaku konsumsi yang dimaksud adalah perilaku mahasiswa dalam 

mencari, membeli barang dan jasa dan menghabiskan nilai guna suatu 

produk seperti kebutuhan makan, belanja sehari-hari, kebutuhan 

perkuliahan dan komunikasi. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan ekonomi terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018 

2. Apakah terdapat pengaruh efikasi keuangan terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018 

3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan ekonomi dan efikasi keuangan 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Universitas Jambi Angkatan 2017-2018 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan ekonomi terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efikasi keuangan terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan ekonomi dan efikasi 

keuangan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Universitas Jambi Angkatan 2017-2018. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan 

dilakukan antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

usaha mengembangkan keilmuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

mengetahui dan meningkatkan efikasi keuangan setiap mahasiswa dan 

penelitian ini juga diharapkan membantu mahasiswa agar terhindar dari 

perilaku konsumsi secara berlebihan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti 

yang baru dan peneliti untuk menyarankan untuk menggunakan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi. 

1.7. Definisi Operasional 

1. Pengetahuan ekonomi merupakan kemampuan yang menggambarkan 

seseorang dalam memahami permasalahan serta menyelesaikannya 

berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam kehidupan termasuk perilaku 

ekonom tindakan konsumsi dan cara berpikir kritis dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Adapun indikator dari pengetahuan ekonomi yaitu 

pemahaman terhadap kebutuhan, pemahaman terhadap kelangkaan, 

pemahaman terhadap prinsip ekonomi, pemahaman terhadap motif 

ekonomi, dan pemahaman terhadap kegiatan konsumsi. 
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2. Efikasi keuangan merupakan kemampuan dan kepercayaan diri yang 

dimiliki seseorang untuk mengelola keuangannya secara efektif dan 

rasional dalam mengambil keputusan untuk berkonsumsi. Indikator efikasi 

keuangan yaitu magnitude, strenght, dan generality. 

3. Perilaku konsumsi mahasiswa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan 

pelaku konsumsi atau yang disebut dengan konsumen untuk mencari, 

membeli, menggunakan, menghabiskan dan mengevaluasi sebuah produk 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dirinya sendiri. 

Indikator perilaku konsumsi mahasiswa adalah preferensi/selera, kendala 

anggaran, dan pilihan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 


