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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Konsumsi adalah sebuah kegiatan dalam perekonomian selain produksi dan 

distribusi. Dalam melakukan kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari kegiatan 

konsumsi. Konsumsi merupakan sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan dengan 

menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan suatu barang. Jika kegiatannya 

dinamakan konsumsi, maka pelakunya disebut dengan konsumen. Konsumen 

adalah seseorang yang menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan suatu 

barang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

 Pada dasarnya mengkonsumsi suatu barang memiliki tujuan yaitu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan jasmani ataupun rohani seseorang. Firmansyah dkk 

(2012:49) mengemukakan bahwa tujuan kegiatan konsumsi dapat digolongkan 

menjadi empat, yaitu: 1) mengurangi nilai guna 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 kebutuhan rohani. Setiap individu memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder, serta kebutuhan yang berasal dari keinginan dalam diri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kegiatan konsumsi yaitu 

tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang, tingkat harga suatu produk, sikap dan 

gaya hidup yang dimiliki orang tersebut, adat istiadat daerah yang ditempati, 

model barang, kegiatan bersaing dengan konsumen yang lain serta selera 

konsumen. 
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 Perilaku seseorang dalam berkonsumsi tentu berbeda dengan perilaku orang 

lain. Perilaku konsumsi merupakan suatu tindakan dalam menggunakan barang 

dan jasa. Untuk memperoleh hal tersebut tentunya harus menyisihkan sebagian 

pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Artinya konsumen harus bertindak 

bijaksana dalam menggunakan uangnya secara ekonomis yaitu 

mempertimbanngkan hasil dan pengorbanan (Astuti, 50:2016). Oleh karena itu 

saat berkonsumsi seseorang harus membuat pilihan agar sumber daya yang 

tersedia dapat dipergunakan secara efisien dan mencapai kesejahteraan maksimal. 

Selain agar lebih efisien, penggunaan sumber daya juga harus memeratakan 

kepada seluruh masyarakat (Mankiw, 2014:15 dalam Gyovani dan Haryono, 

2018:30). Pilihan yang dipilih oleh seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan 

konsumsi harus berdasarkan dengan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar 

memenuhi keinginan semata padahal barang yang diinginkan atau jasa tersebut 

tidak sedang dibutuhkan. Agar terhindar dari konsumsi yang berlebihan, 

sebaiknya konsumen menyusun daftar barang ataupun jasa yang benar-benar 

sedang dibutuhkan atau tidak.  Penyusunan pemenuhan kebutuhan hal tersebut 

dapat menggambarkan kemampuan seseorang dalam berkonsumsi. Aktor 

Hollywood Will Smith dalam Hartanto dan Wei (2016:93) pernah mengatakan 

“People buy things they don’t need. Using the money they don’t have, to please 

they don’t like”. Yang artinya “orang-orang membeli barang-barang yang tidak 

mereka butuhkan, menggunakan uang yang tidak mereka miliki, untuk 

menyenangkan orang-orang yang tidak mereka sukai”. 

 Ketika akan berkonsumsi orang yang terlebih dahulu menyusun 

perencanaan matang lebih bijaksana dalam memilih barang yang akan 



3 
 

 
 

digunakannya dan kegiatan perencanaan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk 

mengurangi konsumsi yang berlebihan yang biasa dilakukan.  Sejalan dengan 

yang di katakan 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 profokatif yang datang 

dari para pemasar mereka tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut.  

 Mahasiswa merupakan bagian dari konsumen, untuk membelanjakan 

kebutuhan sehari-hari ia menggunakan pendapatannya yang dikenal dengan istilah 

uang saku. Uang saku mahasiswa biasanya diterima perminggu atau perbulan 

yang didapatkan dari pemberian orang tua masing-masing mahasiswa.  

 Data yang didapatkan 20 dari 80 mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 

2017 melalui google formulir mengenai uang saku dan pengeluaran per bulan 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 1.1 Uang Saku dan Pengeluaran Perbulan Mahasiswa 

No. Uang 

Saku/Bulan 

Rincian Pengeluaran Total 

Pengeluaran 

1. Rp. 850.000 

-Makan dan minum : 

Rp. 500.000 

-Kendaraan (minyak dll) 

: Rp. 150.000 

-Hiburan dll : Rp. 

150.000 

Rp. 800.000 

2. Rp. 800.000 

-Makan dan minum : 

Rp. 500.000 

-Hangout : Rp. 100.000 

-Pakaian : Rp. 100.000 

-Bensin : Rp. 50.000 

-Biaya lainnya : Rp. 

50.000 

Rp. 800.000 
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No. Uang 

Saku/Bulan 

Rincian 

Pengeluaran 

Total 

Pengeluaran 

3. Rp. 400.000 

Mencakup 

pengeluaran untuk 

makan, jajan, paket 

dan jalan-jalan. 

Rp. 400.000 

4. Rp. 600.000 

-Transportasi: Rp. 

20.000 

-Komunikasi: Rp. 

64.000 

-Perkuliahan: Rp. 

80.000 

-Makan dan 

kebutuhan lainnya: 

Rp. 436.000 

Rp. 600.000 

5. Rp. 560.000 

-Makan : Rp. 

200.000 

-Kuota : Rp. 60.000 

-Biaya lainnya : Rp. 

100.000 

Rp. 360.000 

6. Rp. 600.000 

-Kuota: Rp. 100.000 

-Makan dan minum : 

Rpp. 200.000 

-Minyak : Rp. 

100.000 

-Biaya lainnya : Rp. 

200.000 

Rp. 600.000 

7. Rp. 400.000 

-Kuota : Rp. 88.000 

-Makan dan minum : 

Rp. 200.000 

-Biaya lainnya : Rp. 

200.000 

Rp. 488.000 
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No. Uang 

Saku/Bulan 

Rincian 

Pengeluaran 

Total 

Pengeluaran 

8. Rp. 600.000 

Mencakup 

pengeluaran makan, 

jajan, paket dan 

jalan-jalan. 

Rp. 600.000 

9. Rp. 500.000 

-Makan : Rp. 

700.000. 

-Jajan : Rp. 

100.000 

-Lain-lain : Rp. 

200.000 

Rp. 1.000.000 

10. Rp. 1.500.000 

-Barber shop : Rp. 

30.000 

-Makan dan minum 

: Rp. 1.000.000 

-Oksigen (smoking) 

-Biaya lainnya : Rp. 

150.000 

Rp. 1.430.000 

11. Rp. 600.000 

-Token : Rp. 

40.000 

-PDAM : Rp. 

60.000 

-Wifi : Rp. 35.000 

-Kuota : Rp. 27.000 

-Makan : Rp. 

450.000 

Rp. 612.000 

12. Rp. 1.000.000 

-Kuota : Rp. 80.000 

-Makan : Rp. 

580.000 

-Minyak Kendaraan 

: Rp. 100.000 

Rp. 760.000 
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No. Uang 

Saku/Bulan 

Rincian 

Pengeluaran 

Total 

Pengeluaran 

13. Rp. 500.000 

-Makan dan minum 

: Rp. 600.000 

-Kendaraan: Rp. 

200.000 

-Hiburan dll : Rp. 

200.000 

Rp. 1.000.000 

14. Rp.750.000 

-Token : Rp. 

52.000 

-PDAM : Rp. 

60.000 

-Kuota : Rp. 75.000 

-Minyak bensin : 

Rp. 80.000 

-Makan : Rp. 

400.000 

-Jajan : Rp. 50.000 

Rp. 717.000 

15. Rp. 1.500.000 

-Makan : Rp. 

500.000 

-Bensin : Rp. 

40.000 

-Wifi : Rp. 40.000 

-Listrik : Rp. 

80.000 

-Pulsa : Rp. 30.000 

-Fotocopy/Print : 

Rp. 50.000 

Rp. 740.000 

16. Rp. 1.000.000 

-Token : Rp. 

65.000 

-PDAM : Rp. 

35.000 

Rp. 625.000 
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No. Uang 

Saku/Bulan 

Rincian 

Pengeluaran 

Total 

Pengeluaran 

  

-Kuota : Rp. 75.000 

-Bensin : Rp. 90.000 

-Makan dan jajan : 

Rp. 360.000 

 

17. Rp. 300.000 

-Isi kuota : Rp. 

60.000 

-Makan dan minum 

: Rp. 200.000 

-Bensin : Rp. 

200.000 

Rp. 460.000 

18. Rp. 600.000 

-Makan : Rp. 

250.000 

-Kuota : Rp. 85.000 

-Hiburan : Rp. 

100.000 

-Biaya tak terduga : 

Rp. 100.000 

Rp. 535.000 

19. Rp. 1.200.000 

Mencakup 

pengeluaran untuk 

makan, jajan, paket, 

jalan-jalan biaya tak 

terduga. 

Rp. 1.200.000 

20. Rp. 700.000 

-Makan : Rp. 

300.000 

-Paket : 60.000 

-Jalan-jalan : Rp. 

150.000 

-Bensin: Rp. 80.000 

-Biaya lainnya : Rp. 

50.000 

Rp. 640.000 

  Sumber: Google Formulir Peneliti, 2019  
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 Dari data yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa uang saku yang 

diterima dan dimiliki oleh mahasiswa berkisar antara Rp. 400.000 - Rp. 

1.000.000. Kemudian uang saku tersebut di keluarkan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya selama sebulan. Jika dilihat dari tabel 1.1 pengeluaran yang paling 

banyak mahasiswa lakukan yaitu konsumsi untuk makan. 

 Berdasarkan hasil jawaban mahasiswa dari google formulir yang telah di 

jawab, mereka mengatakan uang saku yang diberikan oleh orang tua kadang 

mencukupi konsumsinya selama sebulan. Artinya mereka terkadang masih merasa 

uang saku yang diberikan kurang untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan 

tersebut. Hal itu terjadi karena pengeluaran yang melebihi uang saku saat 

memenuhi kebutuhan. Terjadinya permasalahan tersebut dikarenakan kebanyakan 

mahasiswa kurang mengontrol pengeluaran untuk konsumsinya sehingga banyak 

pengeluaran tak terduga diluar dari perencanaan. Seperti mengikuti trend mode, 

pergi menonton ke bioskop, nongkrong bersama teman kemudian mahasiswa juga 

cenderung menghabiskan uang saku yang diperoleh dari orang tua sebelum 

waktunya tanpa menyisihkan untuk menabung risikonya mahasiswa tidak bisa 

memenuhi semua kebutuhan. Terlebih lagi saat berencana membeli sesuatu yang 

dibutuhkan,  mahasiswa sering kali membeli barang lain yang belum tentu barang 

tersebut dibutuhkan untuk sekarang atau ke depannya. Mereka hanya berencana 

tanpa menyusun daftar pembelian terlebih dahulu akibatnya saat membeli suatu 

barang akan timbul keinginan membeli barang lain diluar dari perencanaan. 

Kemampuan dalam mengelola keuangan tentunya mempengaruhi perilaku 

konsumsi seseorang, ketika mahasiswa memiliki kemampuan pengelolaannya 

yang baik ia akan lebih mampu mengontrol pengeluaran yang tak terduga 
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tersebut. Kemampuan mengelola keuangan tersebut dikenal dengan istilah literasi 

keuangan. 

 Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017:77)  literasi keuangan adalah 

rangkaian aktivitas untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang 

dimiliki konsumen dan juga masyarakat luas agar lebih baik melalui sebuah 

pengetahuan (knowledge), keyakinan (competence), dan keterampilan (skill). 

Berbeda dengan World Bank pada tahun 2016 dalam OJK (2017:77) 

mengemukakan bahwa literasi keuangan merupakan program literasi keuangan 

yang hanya mengandalkan pendekatan pengetahuan saja tidak dapat mengubah 

perilaku seseorang apabila mereka tidak dapat memiliki sikap motivasi yang 

sesuai.  

 Jadi diketahui dari dua pengertian di atas bahwa literasi keuangan memiliki 

sebuah pengertian yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

mengelola keuangan secara baik agar terhindar dari kesulitan keuangan, namun 

pengetahuan tersebut  tidak dapat mengubah perilaku seseorang jika tidak 

memiliki motivasi yang sesuai. Kesulitan pengelolaan uang tidak akan terjadi jika 

mahasiswa memahami tentang literasi keuangan, maka besar atau kecil uang jajan 

yang diterima dari orang tuanya tidak akan menjadi masalah dalam berkonsumsi. 

 Mahasiswa sebagai pelaku konsumsi juga membutuhkan pemahaman 

mengenai tentang ketepatan untuk memilih menggunakan atau menghabiskan 

suatu barang agar bisa sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan pembelian. 

Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengetahui tentang ilmu ekonomi terutama 

berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Sejalan yang dikatakan Laily dan Pristyadi 

(2013:2) ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang memusatkan 
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tentang perilaku manusia yang membutuhkan sebuah pengorbanan untuk 

memenuhi kebutuhannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya bahkan kurangnya 

ketersediaan. 

 Program studi pendidikan ekonomi Universitas Jambi mewajibkan 

mahasiswanya untuk mengontrak mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Dengan 

mempelajari tentang ilmu ekonomi diharapkan bisa menjadi bekal mahasiswa 

agar  mampu membuat pilihan yang tepat agar tidak  berlebihan saat berkonsumsi 

serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa bukan hanya sekedar memenuhi 

keinginan semata. 

 Hasil dari jawaban google formulir pada sebagian mahasiswa pendidikan 

ekonomi angkatan 2017 mengatakan belum bisa mengelola uang saku yang 

diterima oleh orang tua secara baik untuk konsumsinya. Mereka masih merasa 

kesulitan untuk mengelola uang saku yang diterima, padahal uang saku tersebut 

bisa mencukupi semua kebutuhan jika dikelola dengan baik. Hampir seluruh 

mahasiswa pernah mendengar istilah literasi keuangan. Walaupun mengetahui 

istilah literasi keuangan tetapi banyak mahasiswa tidak pernah membaca buku 

atau jurnal berkaitan dengan keuangan dan paling banyak mahasiswa membaca 2-

3 buku seperti akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan yang merupakan 

mata kuliah mahasiswa. Menambah literasi keuangan dengan cara membaca 

referensi yang berkaitan dengan keuangan tentunya sangat membantu mahasiswa 

agar terhindar dari kesulitan mengelola keuangan.  

 Literasi keuangan memiliki peranan dalam melakukan kegiatan konsumsi, 

jika mahasiswa memiliki literasi yang tinggi maka kegiatan konsumsinya akan 

lebih tersusun dengan baik karena telah menentukan kebutuhan yang diperlukan 
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dan disesuaikan dengan uang sakunya, sebaliknya mahasiswa yang memiliki 

literasi yang rendah akan cenderung membeli berbagai macam barang sesuai 

dengan yang diinginkan dibandingkan dengan dibutuhkan tanpa melihat harga. 

 Selain itu, diketahui bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2017 

pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi memperoleh nilai antara A sampai 

dengan B-. Jika dikonversikan menjadi angka nilai yang diperoleh berkisar antara 

100–67 dan banyak mahasiswa memperoleh nilai di atas 70. Dari hasil observasi 

awal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2017 

ini rata-rata mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, 

dimana mata kuliah ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dalam kehidupan 

sehari-hari salah satunya yaitu kegiatan konsumsi. Sehingga mahasiswa yang 

memiliki pemahaman ekonomi tinggi akan lebih cerdas dalam berkonsumsi. 

Walaupun memperoleh nilai yang baik tetapi jika mahasiswa belum menerapkan 

secara optimal pengetahuan yang dimilikinya, tentu akan mempengaruhi 

perilakunya dalam berkonsumsi. 

 Tentunya penerapan pengetahuan ekonomi sangat diperlukan saat 

melakukan konsumsi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut 

diharapkan agar mahasiswa dalam berperilaku konsumsi mampu menghindari 

konsumsi secara berlebihan dalam membeli barang yang benar-benar dibutuhkan 

bukan sekedar barang yang diinginkan. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitipun tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan dan 

Pengetahuan Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diuraikan identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa belum memahami literasi keuangan sehingga menyebabkan 

kesulitan mengelola uang saku sesuai dengan konsumsi yang dibutuhkan. 

2. Rendahnya pengetahuan ekonomi mahasiswa yang diterapkan dalam 

berkonsumsi. 

3. Mahasiswa belum bisa mengatur konsumsi sesuai dengan perencanaan 

kebutuhan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Perilaku konsumsi mahasiswa yang dimaksud adalah perilaku mahasiswa 

dalam mencari, membeli barang dan menggunakan produk guna memenuhi 

kebutuhan selama sebulan seperti makan, transportasi, hiburan, komunikasi, 

keperluan kuliah. 

2. Literasi keuangan yaitu kemampuan mahasiswa tentang mengelola uang yang 

diberikan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. 

3. Pengetahuan ekonomi yang dimaksud adalah nilai mata kuliah Pengantar 

Ilmu Ekonomi semester Ganjil 2017/2018 yang diperoleh mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi angkatan 2017. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Jambi angkatan 2017? 
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2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan ekonomi terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Jambi angkatan 2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan dan pengetahuan ekonomi 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas 

Jambi angkatan 2017? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Jambi angkatan 2017. 

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan ekonomi terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Jambi angkatan 2017. 

3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan dan pengetahuan ekonomi terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Jambi 

angkatan 2017. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang akan 

dilakukan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam usaha 

mengembangkan keilmuan khususnya pada bidang ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam 

mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa 

pendidikan ekonomi sehingga diharapkan bisa terhindar dari perilaku 

konsumsi secara berlebihan. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti 

yang baru dan peneliti sarankan untuk mencari variabel lain yang 

mempengaruhi konsumsi. 

1.7 Defenisi Operasional 

1. Perilaku konsumsi mahasiswa adalah perilaku mahasiswa sebagai konsumen 

untuk mencari, membeli, menggunakan serta mengevaluasi suatu produk untuk 

memenuhi kebutuhan selama sebulan seperti makan, transportasi, hiburan, 

komunikasi, keperluan kuliah. Adapun indikator perilaku konsumsi mahasiswa 

adalah preferensi/selera konsumen, kendala anggaran, dan pilihan konsumen. 

2. Literasi keuangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam 

mengelola uang yang dimiliki sehingga dapat digunakan secara efektif dan 

rasional dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi. Indikator literasi 

keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan keuangan, sikap terhadap 

keuangan, dan perilaku keuangan. 

3. Pengetahuan ekonomi adalah gambaran pemahaman yang dimiliki seseorang 

mengenai ilmu ekonomi terutama pada permasalahan ekonomi sehingga 

diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi terutama kegiatan 

konsumsi secara benar. Pengetahuan ekonomi bisa ditunjukkan dengan nilai 

ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi semester Ganjil 

2017/2018 yang diperoleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2017. 

  


