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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari literasi 

keuangan terhadap sikap keuangan dan perilaku keuangan mahasiswa. Literasi 

keuangan itu penting di beberapa tingkatan karena memiliki implikasi yang cukup 

besar bagi kesejahteraan individu. Agar menjadi seseorang yang cakap secara finansial, 

orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengerti pengetahuan tersebut dan 

menggunakan pengetahuan tersebut di kehidupan sehari-hari. 

Sampel dari penelitian ini adalah 176 mahasiswa di Indonesia Banking School. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kuesioner digunakan sebagai 

metode untuk menggumpulkan data dan skala Likert digunakan untuk menghitung skor 

dengan menggunakan model regresi sederhana serta Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) untuk mengolah data. 

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Mahasiswa di Indonesia Banking School 

memiliki tingkat literasi keuangan yang menengah dengan tingkat tinggi dalam aspek 

Pengetahuan Keuangan Dasar dan Investasi, serta tingkat menengah dalam aspek 

Asuransi serta Tabungan dan Pinjaman. (2) Literasi keuangan memiliki pengaruh 

positif terhadap perilaku keuangan. (3) Literasi keuangan tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap sikap keuangan. 

 

Kata Kunci: Financial Literacy, Financial Attitude, Financial Behavior. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to make an analysis about the influence of financial 
literacy towards financial attitude and financial behavior of college students. Financial 
literacy is important because it has a huge impact on a person’s welfare. To be 
financially literate, a person must have an understanding and using the knowledge that 
the person has. 

The sample of this research is 176 college students in Indonesia Banking School. 
This research used purposive sampling method. A questionnaire is used as a method 
to gather data and Likert scale is used to measure the score using a simple regression 
model and Statistical Product and Service Solution (SPSS) to calculate the data. 

The result of this research shows that : (1) College students in Indonesia Banking 
School have a moderate level of financial literacy, with a high level in Basic Personal 
Financial Knowledge and Investment aspects, and a moderate level in Insurance and 
Savings and Loans aspects. (2) Financial Literacy has a positive influence towards 
Financial Behavior. (3) Financial Literacy has no influence towards Financial 
Attitude. 

 
Keywords : Financial literacy, Financial Attitude, Financial Behavior. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 

mengartikan literacy atau literasi sebagai seperangkat keterampilan nyata, khususnya 

keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana 

keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Salah satu jenis literasi 

yang tidak lepas dari kegiatan sehari-hari manusia adalah literasi keuangan. Literasi 

keuangan dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu kombinasi dari kesadaran 

(consciousness), pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), sikap (attitude), dan 

perilaku (behavior) yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial dan pada 

akhirnya mencapai kekayaan finansial secara individu (OECD, 2012).  

Literasi keuangan itu penting di beberapa tingkatan karena memiliki implikasi 

yang cukup besar bagi kesejahteraan individu dalam pengelolaan urusan keuangan 

mereka (Hung et al., 2009). Literasi keuangan telah dianggap sebagai sesuatu yang 

essential bagi masyarakat yang akan dan sedang berada di lingkungan yang selalu 

meningkat kompleksitas lingkungannya (Potrich, Vieira, dan Mendes-Da-Silva, 2014). 

Pemerintah di berbagai negara di dunia mencari pendekatan yang paling efektif untuk 

meningkatkan strategi nasional mengenai edukasi keuangan dengan objektif 

memberikan kesempatan belajar dalam beberapa tingkat pendidikan (Atkinson dan 

Messy, 2012). 
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Edukasi keuangan dalam artian ini (OECD, 2012) adalah proses dari perkembangan 

kemampuan yang dapat memfasilitasi individu untuk membuat keputusan 

keuangan dan mengelola keuangan pribadi mereka dengan sukses, sedangkan 

literasi keuangan adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan 

kemampuan tersebut. Jadi, fokus dari edukasi keuangan adalah pengetahuan, 

sedangkan literasi keuangan selain melibatkan pengetahuan tetapi juga sikap serta 

perilaku seseorang (Potrich, Vieira, dan Mendes-Da-Silva, 2014).  

Anderloni dan Vandone (2010) mendefinisikan edukasi keuangan sebagai 

suatu tindakan pencegahan, karena edukasi keuangan memungkinan individu untuk 

lebih mengerti masalah keuangan dan mengelola keuangan mereka agar 

menghindari utang. Jadi, edukasi keuangan lebih ditujukan sebagai pencegahan 

sedangkan literasi keuangan mempunyai peran yang lebih penting dalam proses 

pembuatan keputusan keuangan, karena literasi keuangan merepresentasikan upaya 

sistematis terhadap pengembangan pengetahuan dan nantinya sikap dan perilaku 

yang positif (Vitt, 2004). 

Menurut Huston (2010), literasi keuangan mempunyai dua dimensi, yang 

pertama adalah pengertian (understanding), yang mewakili pengetahuan keuangan 

pribadi dari pendidikan keuangan, dan penggunaan (use), yang mengacu pada 

pengelolaan pengetahuan keuangan pribadi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, 

seorang individu dapat memiliki pengetahuan keuangan, tetapi agar bisa dianggap 

“literate” atau terpelajar, individu tersebut harus memiliki kemampuan serta 

kepercayaan diri untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut saat membuat 
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keputusan, kesimpulannya, literasi keuangan lebih mendalam dibandingkan konsep 

dasar edukasi keuangan (Mccormick, 2009). 

Literasi keuangan adalah alat fundamental yang dapat menjadi dasar seseorang 

untuk lebih mengerti tentang pengelolaan keuangan pribadi, pembuatan rencana 

keuangan, maupun untuk menetapkan keputusan keuangan, singkatnya, literasi 

keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan (Chen 

dan Volpe, 1998). Literasi keuangan menggabungkan pemahaman dari situasi 

sehari-hari seperti asuransi, kredit, tabungan, dan pinjaman (Chaulagain, 2015). 

Pemahaman tentang istilah dan konsep keuangan seperti investasi dan pengelolaan 

dana untuk meningkatkan kekayaan dan keamanan finasial juga merupakan salah 

satu bagian dari literasi keuangan.  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian 

proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan 

keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola 

keuangan dengan baik. Kecerdasan finansial diperlukan oleh setiap individu agar 

dapat terus menikmati kesejahteraan (Sugiarto, 2017). Namun, tingkat literasi 

keuangan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dari negara-negara 

ASEAN lainnya.  

Survey Financial Literacy Index yang dilakukan oleh MasterCard pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan nilai rata-rata 62 di peringkat 

10, suatu kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya di mana Indonesia merupakan 

negara ASEAN terendah bersama Filipina. Namun, angka ini masih jauh di bawah 
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negara dengan nilai rata-rata tingkat literasi yang tertinggi, Singapura, dengan 

angka 71. (Situs MasterCard, diakses Mei 2018). 

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 

OJK Tirta Segara memandang bahwa masih sedikit masyarakat yang memahami 

literasi keuangan. Menurut Tirta, dari sisi konsumen, hasil survei nasional literasi 

dan inklusi keuangan nasional di tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,8 

persen masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun 

hanya 29,7 persen masyarakat yang telah mampu atau paham literasi keuangan, 

banyak masyarakat yang telah memiliki akses keuangan tetapi tidak dibekali 

pemahaman keuangan yang memadai (Situs OJK, diakses Maret 2018). 

Literasi keuangan mempengaruhi cara individu menyimpan, meminjam, 

menginvestasikan, dan mengelola urusan keuangan mereka (Chaulagain, 2015). 

Oleh karena itu, literasi keuangan mempengaruhi kapasitas seorang individu untuk 

menumbuhkan kekayaan dan pendapatan mereka. Literasi keuangan juga memiliki 

implikasi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi gaya hidup seseorang dan 

keputusan investasi maupun keputusan untuk menyimpan uang seseorang karena 

mempengaruhi keputusan investasi individu, termasuk pilihan pengorbanan risiko 

atau pengembalian dan mempengaruhi bagaimana seorang individu 

mengalokasikan sumber daya ekonominya (Farrell et al., 2015). 

Literasi keuangan membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memproses informasi keuangan dan membuat keputusan yang tepat. 

Seseorang yang lebih terampil dalam hal keuangan akan menuntut produk dan jasa 
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yang lebih baik, lebih murah, dan lebih sesuai sehingga berkontribusi pada 

peraturan yang lebih efektif dan efisiensi pasar keuangan yang lebih baik juga 

(Hung et al., 2009).  

Pendidikan finansial tidak terlepas dari ilmu keuangan yang merupakan sebuah 

ilmu yang dinamis dan kegiatan prakteknya melekat kuat dalam kehidupan sehari-

hari sehingga jelas bahwa ilmu ini diperlukan oleh setiap orang agar dapat secara 

optimal menggunakan produk dan jasa keuangan serta membuat keputusan 

pengelolaan keuangan pribadi yang tepat (Curto et al., 2009). Hal yang lebih 

penting lagi, rendahnya literasi keuangan seseorang akan menyebabkan young 

adults, yang merupakan kontributor tenaga kerja paling banyak di masa depan 

(Thapa, 2015), terlibat dengan masalah keuangan yang tinggi selama kehidupan 

sekolah dan kuliahnya karena pengelolaan keuangan pribadi yang buruk, hal ini 

bisa mempengaruhi kehidupan keluarga dan kehidupan profesional mereka saat ini 

dan di masa depan (Xian, Noring, dan Anderson, 1995). 

Dalam hal krisis keuangan, faktor yang sering ditonjolkan adalah kebijakan 

kredit ekspansif dan tindakan curang yang dilakukan oleh institusi keuangan. 

Namun, ada faktor lain yang tidak kalah penting yaitu peran konsumer produk dan 

jasa keuangan itu sendiri. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat bisa jadi 

salah satu penyebab krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang dimulai di 

akhir tahun 2000an (Boeri dan Guiso, 2007). Sejak saat itu, isu literasi keuangan 

telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah dan otoritas pengatur sistem 

keuangan.  
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Sikap keuangan (financial attitude) dan perilaku keuangan (financial 

behavior) seseorang tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan mereka, karena 

menurut Hung (2009) literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu 

pengetahuan, sikap, serta perilaku, dengan pengetahuan yang menggabungkan 

sikap dan perilaku individu. Sikap keuangan (financial attitude) itu sendiri 

adalah karateristik individual yang berbentuk tendensi terhadap praktik atau 

tindakan keuangan, hal ini menunjukkan kecenderungan atau kemungkinan 

seseorang untuk melakukan perilaku keuangan (Montoya dan Soledad, 2017:83). 

Sikap keuangan mengacu pada keyakinan dan nilai seseorang terkait dengan 

berbagai konsep keuangan pribadi, seperti apakah seseorang percaya bahwa 

menghemat uang itu adalah hal yang penting (Goertz, Lawrence, Lorence, dan 

Salsbury, 2014). 

Menurut Shockey (2002), sikap keuangan adalah kombinasi dari beberapa 

konsep, informasi, dan perasaan mengenai pembelajaran. Sikap keuangan bisa 

menjadi hal yang membedakan kerugian dan keuntungan dalam hal kesehatan 

finansial seseorang. Sikap keuangan memiliki hubungan dengan literasi keuangan 

(Pankow, 2003). Financial self-efficacy yaitu kepercayaan diri akan kemampuan 

seseorang dalam membedakan situasi keuangan mempunyai hubungan positif 

dengan semua perilaku yang terkait dengan literasi keuangan, asosiasi terkuatnya 

adalah dengan tetap mencari informasi atau staying informed tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan keuangan dalam mengelola keuangan mereka (Farrell et al., 

2015).  
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Salah satu aspek dalam sikap keuangan adalah pengelolaan keuangan pribadi. 

Pengelolaan keuangan pribadi yang baik menjadi penting karena dapat menentukan 

kehidupan jangka pendek maupun jangka panjang. (Farrell et al., 2015). 

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan salah satu bentuk kecerdasan dalam 

mengelola aset keuangan pribadi. Perencanaan keuangan yang baik perlu diimbangi 

dengan realisasi atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan 

(Marsh, 2006). Pengelolaan keuangan dalam jangka pendek, yang terbentuk dari 

edukasi keuangan serta peningkatan literasi keuangan, dapat membantu 

mengendalikan keinginan seseorang untuk mengkonsumsi produk yang kurang 

penting atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan pengelolaan keuangan 

jangka panjang dapat membantu perencanaan masa depan maupun hari tua (Heck, 

1984). 

Perilaku keuangan (financial behavior) adalah kemampuan untuk menangkap 

pemahaman keseluruhan tentang dampak keputusan keuangan terhadap situasi 

seseorang (orang lain, keluarga, masyarakat, negara) dan kemampuan untuk 

membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan uang tunai, tindakan 

pencegahan, dan peluang untuk melakukan perencanaan keuangan (Tezel, 2015). 

Perilaku keuangan juga dianggap sebagai elemen dari literasi keuangan yang paling 

penting (OECD, 2013). 

Perilaku keuangan terbentuk mulai dari kecil hingga dewasa. Edukasi 

keuangan pada usia dini sangat menentukan perilaku keuangan seseorang (Montoya 

dan Soledad, 2017). Miller et al., (2014) menyatakan bahwa edukasi keuangan 

adalah hal yang efektif dalam membentuk perilaku keuangan yang baik. Grohman 
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dan Menkhoff (2015) mengatakan bahwa financial behavior mempengaruhi 

financial literacy, dan juga sebaliknya, karena saat seseorang menggunakan produk 

keuangan tertentu, individu tersebut akan mempelajari produk serta keuangan lebih 

lanjut lagi. Bulte, Lensink, dan Sayinzoga (2016) juga menyatakan bahwa financial 

literacy adalah faktor determinan yang penting dalam pembentukan financial 

behavior terutama di negara-negara berkembang karena dengan adanya financial 

training dan aktivitas penunjang keuangan lainnya akan meningkatkan 

pengetahuan keuangan dan akan pada akhirnya mempengaruhi financial behavior.  

Dalam hal mahasiswa, uang-uang yang berada di tangan mahasiswa tergolong 

“sangat liquid” dalam pengertian tingkat kecairannya untuk beredar di masyarakat 

sangat cepat karena uang tersebut memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

mahasiswa yang tidak dapat ditunda, berbeda dengan gaji Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) atau karyawan swasta yang selama ini menjadi andalan sebagai sumber 

peredaran uang di masyarakat. Gaji PNS atau karyawan swasta harus mengendap 

karena beberapa diagunkan ke bank untuk kebutuhan kredit perumahan dan barang-

barang sekunder lainnya. Uang-uang yang berada di berbagai bank tersebut 

memiliki durasi yang cukup lama mengendap dan peredarannya tertunda, berbeda 

dengan uang yang dipegang oleh mahasiswa yang rotasinya cenderung cukup cepat. 

Selain kebutuhan sehari-hari mahasiswa, mahasiswa, yang merupakan Generasi Y 

atau Generasi Millennial adalah salah satu golongan yang sangat konsumtif, 

sehingga peredaran uang yang dilakukan untuk bertransaksi di tempat yang 

menjualbelikan barang konsumtif akan lebih cepat.  
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Menurut Australia’s National Consumer and Financial Literacy Framework 

(NCFLF) (2005), literasi keuangan itu penting bagi anak muda agar dapat 

mendorong serta memberdayakan mereka untuk dapat membuat keputusan 

berdasarkan informasi yang ada serta untuk mengelola sumber keuangan personal 

mereka secara efektif. Mahasiswa, dan khususnya mahasiswa perbankan seperti di 

Indonesia Banking School, seharusnya merupakan salah satu bagian dari generasi 

muda yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik untuk dapat 

melancarkan dan membantu industri perbankan di Indonesia, karena kelompok 

mahasiswa itu lah yang akan menjadi penerus bahkan pendorong industri 

perbankan di Indonesia. 

Namun, tingkat literasi keuangan mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi di 

Indonesia, baik negeri maupun swasta, menurut penelitian sebelumnya masih 

tergolong rendah sampai sedang. Sehingga penelitian untuk tingkat literasi 

keuangan mahasiswa Indonesia Banking School, yang sebelumnya dilakukan oleh 

Ferli dan Nursanti (2017) dengan hasil tingkat literasi keuangan mahasiswa masih 

rendah, adalah suatu urgensi bagi para mahasiswa dan akademisi di Indonesia 

Banking School sendiri. Selain itu, menurut Zsoter dan Nemeth (2017) mahasiswa 

adalah kelompok yang sering dibahas oleh penyelenggara program edukasi dan 

literasi keuangan, untuk menunjang dan memperkirakan kesuksesan program 

peningkatan literasi keuangan serta melihat kontribusi dari program tersebut. 

Penelitian Mendes-Da-Silva, Nakamura, dan Moraes (2012) di Brazil 

menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pengetahuan tentang tingkat pajak kurang 

rentan untuk mempunyai perilaku keuangan yang berisiko. Penelitian tersebut juga 
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menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang banyak dan harus 

bertanggung jawab dalam membuat keputusan finansial mereka yang terbatas 

karena akan menentukan kemandirian finansial mereka nantinya, karena 

kesejahteraan dan keamanan finansial mereka yang akan menjadi konsekuensinya. 

Selain itu, munculnya wacana pembentukan Kredit Pendidikan yang diminta 

oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari produk bank yang bisa 

dinikmati masyrakat, terutama mahasiswa, membuat mahasiswa harus lebih teliti 

lagi dalam memilih solusi ini karena di Amerika Serikat sendiri, student loan 

merupakan salah satu sumber non-performing loans yang tertinggi (Sutaryono, 

2018). Cakap literasi keuangan, dengan memperhatikan bunga dan jenis bunga 

yang ditawarkan, adalah salah satu hal yang dapat memitigasi risiko terjadinya 

pemilihan kredit pendidikan yang salah dan kemungkinan gagal bayar ini. 

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan tahun 

2015 lalu, tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan dari generasi muda, terutama 

mahasiswa, untuk menghadapi MEA merupakan salah satu kekuatan Indonesia 

untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas. Generasi muda merupakan 

salah satu sumber dari keberhasilan tujuan negara karena kaum muda adalah 

kelompok yang memungkinkan adanya keberlanjutan negara.  

Pencatatan anggaran, batas pengeluaran, dan survei harga barang yang 

diajarkan sejak kecil, yang merupakan pembentukan literasi keuangan, akan 

membuat seseorang lebih mengerti perilaku keuangan yang baik itu seperti apa. 

Edukasi keuangan dan edukasi pengelolaan keuangan pribadi sudah sewajarnya 

ditanamkan sejak dini pada masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi muda 
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karena akan menjadi salah satu pendorong ekonomi yang kuat di masa yang akan 

datang dan disertakan dalam kurikulum pembelajaran sehingga saat generasi muda 

tumbuh dan bekerja, mereka dapat lebih memahami bagaimana dunia keuangan 

bekerja dan agar generasi muda dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan 

mereka sehingga, pada akhirnya, berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 

negara (Budiono, 2014). 

Permasalahan di atas mendorong peneliti untuk meneliti seberapa besar tingkat 

literasi keuangan dari generasi muda terutama mahasiswa. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa aktif strata satu di Indonesia 

Banking School dengan menggunakan variabel financial attitude (sikap keuangan) 

dan financial behavior (perilaku keuangan).  

1.2 Identifikasi Masalah 

Kepemilikan literasi keuangan yang baik itu penting untuk menghindari dan 

memecahkan masalah keuangan yang, pada gilirannya, sangat penting untuk 

menjalani kehidupan yang sejahtera, sehat, dan bahagia. Kesulitan finansial yang 

disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan bisa meningkatkan isolasi, 

stress, depresi, dan harga diri yang rendah, hal ini dapat menghasilkan atau 

memperburuk ketegangan (Wolcott dan Hughes: 1999, 10).  

Bagi mahasiswa, mengelola keuangan pribadi bukanlah hal mudah untuk 

dilakukan karena ada saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi, salah satunya adalah 

fenomena perilaku yang konsumtif yang berkembang. Erich Fromm (1955), dalam 

bukunya The Sane Society, sempat menyinggung bahwa dalam kehidupan modern, 

masyarakat telah kehilangan hubungan antara keinginan dan kebutuhan dalam 
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mengkonsumsi sesuatu. Perilaku konsumtif ini mendorong masyarakat untuk 

mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan tanpa memperhatikan skala 

prioritas. 

Margaretha dan Pambudhi (2015) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan 

mahasiswa dari hasil penelitiannya di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, masih 

rendah (48,91 persen). Zahroh, Fatimatus (2014) melakukan penelitian terhadap 

mahasiswa semester 3 dan semester 7 di Universitas Diponegoro, Zahroh 

menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada sikap keuangan pribadi 

mahasiswa dengan tingkat literasi keuangannya. Siahaan (2013) melakukan 

penelitian terhadap mahasiswa di Surabaya dengan hasil pengetahuan keuangan, 

perencanaan keuangan dan kontrol diri yang terbentuk dari edukasi serta literasi 

keuangan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan mahasiswa yang merupakan salah satu aspek financial 

behavior.  

Budiono (2014) melakukan penelitian terhadap mahasiswa Strata Satu di 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan hasilnya menunjukan bahwa tingkat literasi 

keuangan mahasiswanya masih tergolong rendah. Mabyakto (2017) melakukan 

penelitian terhadap mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Sanata Dharma 

dan menemukan bahwa ada tingkat literasi keuangan yang rendah, menengah, dan 

tinggi, aspek yang tinggi adalah manfaat pengelolaan keuangan pribadi, 

pengetahuan tentang aset bersih, perencanaan keuangan pribadi, asuransi, dan 

investasi jangka panjang. 
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Johnson dan Staten (2010) mengatakan bahwa financial attitude (sikap 

keuangan) adalah salah satu elemen yang penting dari literasi keuangan. Johnson 

dan Staten dikutip dalam penelitian PISA (Programme for International Student 

Assessment) yang dilakukan oleh OECD dan penelitian tersebut menunjukan bahwa 

ketekunan adalah sikap yang penting bagi mahasiswa ketika dihadapkan dengan 

situasi keuangan tertentu, seperti menabung untuk tujuan jangka panjang atau 

berbelanja untuk kondisi keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian PISA 

menunjukkan adanya hubungan antara literasi keuangan siswa dan ketekunan 

mereka, yang merupakan salah satu aspek dari financial attitude.  

Penelitian ini menggunakan tingkat literasi keuangan sebagai variabel 

independen dan hubungannya dengan financial attitude dan financial behavior, 

sehingga variabel independen tersebut dapat mencerminkan pengaruh positif 

terhadap sikap serta perilaku finansial seorang mahasiswa. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa tinggi pemahaman literasi keuangan mahasiswa Indonesia Banking

School?

2. Apakah tingkat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap financial

attitude mahasiswa Indonesia Banking School?

3. Apakah tingkat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap financial

behavior mahasiswa Indonesia Banking School?
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1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada dua variabel yang diduga terpengaruh oleh tingkat 

literasi keuangan yaitu financial attitude dan financial behavior. Subjek 

penelitian ini terbatas pada mahasiswa aktif strata satu di Indonesia Banking 

School. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pemahaman literasi keuangan mahasiswa

Indonesia Banking School.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif literasi keuangan terhadap

financial attitude mahasiswa Indonesia Banking School.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif literasi keuangan terhadap

financial behavior mahasiswa Indonesia Banking School.

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan

mempengaruhi financial attitude dan financial behavior mahasiswa secara

positif, serta seberapa besar literasi keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa

Indonesia Banking School.
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2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Indonesia Banking

School untuk menambah kualitas pengajaran melalui penambahan mata kuliah,

seminar, maupun pelatihan mengenai literasi keuangan dan manajemen

keuangan pribadi bagi mahasiswa Sarjana Ekonomi di Indonesia Banking

School.

3. Bagi Mahasiswa Indonesia Banking School

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa Indonesia

Banking School untuk mempelajari dan menambah pengetahuan mengenai

personal finance management.

4. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan

bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan, 

BAB II 

Dalam bab ini menjelaskan terlebih dahulu teori yang mendasari, memperkuat, 

dan menjadi landasan penelitian. Pada bab ini juga dimuat penelitian terdahulu serta 

kerangka berpikir dari penelitian. 
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BAB III 

Bab ini akan menjelaskan bentuk penelitian yang dilakukan, cara pengambilan 

populasi dan sampel, sumber data, definisi operasional, dan metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV 

Pada bab ini peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan, 

pembahasan dari hasil penelitian, serta implikasi dari hasil penelitian. 

BAB V 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan di bab 

sebelumnya. Bab ini juga memuat saran yang diberikan peneliti untuk penelitian 

yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Bab ini juga memuat keterbatasan 

yang ada dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Keuangan Keperilakuan dalam Psikologi (Behavioral Finance) 

Secara psikologis, seseorang akan didorong oleh kebutuhan dasarnya, yang di 

mana kebutuhan tersebut muncul dari pengaruh lingkungan tempat orang tersebut 

berada. Kebutuhan tersebut juga terpengaruhi oleh cara seseorang mengambil 

keputusan. Premis dari behavioral finance adalah bahwa teori keuangan konvensional 

mengabaikan bagaimana manusia mengambil keputusan dan bahwa setiap orang 

mengambil keputusan yang berbeda (Barberis dan Thaler:2002). Menurut teori 

keuangan konvesional, dunia dan partisipannya cenderung merasionalisasikan “wealth 

maximizers”. Tetapi, ada beberapa situasi di mana emosi dan psikologi mempengaruhi 

keputusan manusia, sehingga menyebabkan manusia untuk berperilaku dengan cara 

yang tidak dapat diprediksi dan dengan cara yang tidak rasional (Phung, 2007). 

Behavioral finance menurut Ricciardi dan Simon (2000) adalah ilmu yang di 

dalamnya ada interaksi dari berbagai disiplin ilmu (interdisplineary) dan terus 

berintegrasi sehingga dalam pembahasannya tidak bisa dilakukan isolasi. Ada 3 aspek 

yang mempengaruhi perilaku keuangan yaitu psikologi, sosiologi, dan finance atau 

keuangan itu sendiri. Seseorang yang ingin mempelajari perilaku keuangan harus 

memiliki pengertian mengenai aspek psikologi, sosiologi, dan keuangan karena tiga 

aspek ini akan memperkuat perilaku keuangan seseorang.  
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Keuangan keperilakuan (behavioral finance) diartikan oleh beberapa ahli seperti 

Ricciardo dan Simmon (2000), Fuller (2000), dan Sewel (2007) sebagai aplikasi 

psikologi terhadap keuangan. Hal ini dikarenakan keuangan keperilakuan adalah suatu 

integrasi dari ekonomi dan keuangan klasik dengan psikologi dan ilmu decision-

making (Fuller, 2000). Keuangan keperilakuan juga menjelaskan penyebab beberapa 

anomali yang terjadi dalam literatur keuangan dan merupakan studi bagaimana 

seseorang membuat kesalahan dalam penetapan secara sistematis dan kesalahan mental 

(Ricciardo dan Simon, 2000). 

Keuangan keperilakuan terbagi menjadi enam pembahasan menurut Jegadeesh 

(1995) yaitu noise, volatility, overreaction, international market, corporate finance, 

dan individual behavior. Pada penelitian ini yang akan ditekankan adalah individual 

behavior atau perilaku seorang individu dalam membuat keputusan keuangan. Barberis 

dan Thaler (2003) menjelaskan bahwa ada dua blok bangunan dari keuangan 

keperilakuan yaitu limited to arbitrage dan psychology (kognitif).  

Teori limited to arbitrage merupakan suatu argumen yang berusaha menjelaskan 

bahwa ada peluang arbitrasi yang tidak cepat hilang. Hal ini terkait dengan para 

pedagang yang tidak dapat melakukan penjualan tanpa gangguan karena pembeli yang 

tidak rasional di pasar and ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan untung dari 

dislokasi pasar (Barberis dan Thaler, 2003). Dalam teori ini, yang dimaksud dengan 

arbitrase adalah cara memperoleh keuntungan dengan mencari aset yang undervalue 

dan overvalue di dua pasar yang berbeda, menilai kedua aset tersebut lalu membeli 

yang undervalue dan menjual yang over value. 
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Dalam teori keuangan standar, hal ini tentunya terlihat simple tetapi dalam 

praktiknya, ada beberapa kendala yaitu risiko fundamental perusahaan, biaya transaksi, 

dan risiko pedagang gaduh (noise trader risk). Para pedagang gaduh ini biasanya terjadi 

karena adanya analisis informasi yang tidak benar. Saat mayoritas pelaku pasar 

merupakan noise trader dan semuanya melakukan hal yang sama, biasanya mereka 

akan menciptakan kesalahan sistematik yang akan meningkatkan mispricing dan 

menciptakan risiko tambahan untuk semua pelaku pasar, karena adanya kendala inilah 

dinamakan dengan istilah limited to arbitrage (Brealey, Myer, dan Allen, 2010). 

Untuk teori psikologi kognitif, dalam literatur psikologi ditemukan bahwa saat 

seorang individu melakukan kesalahan yang sistematis dalam cara berpikir (kognitif), 

seperti telalu yakin akan kemampuan dan keahlian yang ia miliki dan terlalu 

mengandalkan pengalaman, individu tersebut melakukan kesalahan karena sedang 

berada di bawah bias dalam kepercayaan (Ritter, 2003). Bias kepercayaan ini terjadi di 

bawah kondisi ketidakpastian yang dapat dikaitkan dengan teori heuristic dan di bawah 

kondisi risiko tertentu yang dapat dikaitkan dengan teori psikologi prospek 

(Khoshnood dan Khoshnood, 2011). 

Teori heuristik menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan di bawah 

kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian ini bisa terjadi karena lingkungan yang 

aktif, dinamis, dan kompleks. Keputusan yang diambil bisa saja salah saat seseorang 

berada dalam kondisi ketidakpastian. Bias kepercayaan tersebut antara lain adalah 

anchoring, representatitveness, availability bias, dan overconfidence (De Bondt dan 

Thaler, 1994): 
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1. Anchoring merupakan bentuk bias yang hanya meyakini pada satu buah

informasi. Seorang investor yang memiliki bias ini hanya akan mendasarkan keputusan 

investasinya pada satu informasi tertentu apakah karena informasi tersebut adalah yang 

pertama kali didengar atau hanya itu yang tersedia sehingga begitu mengandalkannya. 

2. Representativeness merupakan bentuk bias di mana seseorang terlalu

mengandalkan stereotip (perwakilan). Seseorang percaya bahwa suatu tren akan 

bertahan dan akan sangat menggantungkan tren tersebut selama proses pengambilan 

keputusan. Bias yang terkait dengan representativeness adalah the rule of small 

numbers di mana sebuah sampel dapat mewakili seluruh populasi dan the gambler’s 

fallacy yaitu keyakinan bahwa jika sesuatu terjadi lebih sering dari biasanya, maka 

akan terjadi lagi di masa depan. 

3. Availability bias merupakan suatu bias di mana seseorang hanya mendasarkan

informasi yang menurutnya mudah untuk didapatkan. Seseorang yang mempunyai bias 

ini akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bisa ia dapatkan secara 

mudah, seperti melalui memori, imajinasi, atau informasi yang dipublikasikan di 

berbagai media. 

4. Overconfidence merupakan suatu bias di mana seseorang terlalu menilai

kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki secara berlebihan. Bias ini berakibat 

seseorang akan meremehkan hal-hal lain saat mempertimbangkan risiko.  

Teori prospek menjelaskan bahwa seseorang membuat keputusan di bawah kondisi 

risiko tertentu dan akan memiliki di antara dua pilihan risiko dalam ketidakpastian 

(Alsedarah dan Ahmad, 2014). Menurut De Bont, Muradoglu, Shefrin, dan Staikouras 
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(2008) ada beberapa aspek perilaku seseorang dalam memandang risiko yang 

dijelaskan dalam teori prospek yaitu: 

1. Loss Aversion yaitu keenganan seseorang untuk menderita kerugian.

2. Mental Accounting yaitu kecenderungan seseorang untuk memisahkan

uangnya ke dalam rekening yang berbeda berdasarkan sumber uang dan maksud dari 

tiap rekening yang ia miliki. 

3. Myopic loss aversion yaitu preferensi seseorang untuk menghindari risiko dan

kerugian dalam jangka pendek dibanding jangka panjang. 

4. Self-control yaitu sejauh mana seseorang dapat mengendalikan dirinya

sendiri. Hal ini digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa mengalami 

kerugian terus menerus.  

5. Regret aversion yaitu kecenderungan seseorang untuk menhindari beberapa

perilaku yang bisa menjadikan dirinya tidak nyaman atau menyesal setelah memilih 

keputusan, walaupun dia percaya bahwa hal yang ia pilih adalah keputusan yang 

terbaik. 

Perilaku keuangan (financial behavior) adalah suatu perilaku yang berkaitan 

dengan aplikasi keuangan. Perilaku keuangan mulai dikenal dan berkembang pada 

tahun 1990 di dunia bisnis dan akademis. Berkembangnya perilaku keuangan 

dipelapori oleh adanya perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan, dari 

beberapa penelitian terdahulu ditunjukkan bahwa literasi keuangan atau pengetahuan 

keuangan memiliki hubungan yang positif dengan perilaku keuangan (Shaari et al., 

2013). 
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Perilaku keuangan menunjukkan bahwa karakteristik psikologis (seperti 

penghindaran risiko, penyesalan, over-confidence) mempunyai peran penting dalam 

manajemen keuangan rumah tangga; akibatnya, kelemahan keuangan dapat dipastikan 

dapat menyebabkan peningkatan dalam pengambilan keputusan keuangan dan 

pertumbuhan kekayaan rumah tangga (Jurevičienė dan Ivanova, 2013). Baker dan 

Nofsinger (2011) mendefinisikan perilaku keuangan sebagai cara mempelajari 

bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. 

Nababan dan Sadalia (2013:5) menjelaskan bahwa perilaku keuangan berhubungan 

dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber 

daya keuangan yang ada padanya. Individu yang memiliki perilaku keuangan yang 

bertanggungjawab cenderung akan lebih efektif dalam penggunaan uang yang 

dimilikinya, seperti membuat anggaran, menghemat uang, dan mengontrol belanja, 

investasi, serta membayar kewajibannya tepat waktu. 

Ida dan Dwinta (2011) mengatakan bahwa perilaku keuangan berhubungan dengan 

tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan 

individu tersebut. Tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan uang dan 

fase yang dilakukan individu secara produktif. Ada beberapa elemen yang masuk ke 

pengelolaan uang (money management) yang efektif seperti pengaturan anggaran dan 

penilaian pembelian berdasarkan kebutuhan. Aktivitas utama dalam pengelolaan uang 

(money management) adalah proses penganggaran. Anggaran bertujuan untuk 

memastikan bahwa indivdu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu 

dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode yang sama. 
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Menurut Heck (dikutip dalam Zahroh, 2014:16) ada 9 perilaku keuangan pribadi 

(personal financial behavior). Empat perilaku pertama diidentifikasi sebagai “planning 

behavior” dan lima perilaku selanjutnya sebagai “implementing behavior”: 

a. Menetapkan tujuan keuangan

b. Memperkirakan biaya secara akurat.

c. Memperkirakan pendapatan dengan tepat.

d. Perencanaan dan penganggaran belanja.

e. Mempertimbangkan beberapa alternatif ketika membuat keputusan keuangan.

f. Menyesuaikan untuk memenuhi keadaan keuangan darurat.

g. Memenuhi tenggat waktu atau tagihan tepat waktu.

h. Berhasil memenuhi tujuan keuangan.

i. Berhasil melaksanakan rencana pengeluaran.

2.1.2 Sikap Keuangan (Financial Attitude)

Attitude (sikap) diperlukan setiap individu setiap hari dan dalam segala aspek

kehidupan manusia, termasuk aspek keuangan. Menurut Robbins dan Judge (2008:92), 

sikap adalah pernyataan yang evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan terhadap objek, individu, dan peristiwa. Robbins dan Judge (2008:93) 

menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama yang terdiri dari:  

1. Kognitif

Kognitif adalah opini atau keyakinan dari suatu sikap yang menentukan tingkatan 

untuk sesuatu atau bagian yang lebih penting dari sikap. 
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2. Afektif (perasaan)

Perasaan adalah suatu emosi yang berada dalam diri setiap individu. Perasaan 

merupakan suatu pernyataan dari sikap yang diambil dan ikut menentukan perilaku 

yang akan dilakukan oleh setiap individu. 

3. Perilaku atau tindakan

Perilaku atau tindakan merupakan cerminan dari bagaimana individu berperilaku 

dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang.  

Sikap keuangan atau financial attitude yang dimiliki oleh seseorang akan 

membantu individu tersebut dalam menentukan cara berperilaku dan sikap mereka 

dalam hal keuangan pribadi serta keputusan individu mengenai bentuk investasi yang 

akan diambil. Menurut Pankow (2003), sikap keuangan diartikan sebagai keadaan 

pikiran, pendapatan, serta penilaian tentang keuangan. Sikap keuangan pribadi 

merupakan kontributor penting untuk kesuksesan atau kegagalan keuangan individu. 

Hayhoe, et al., (2007) menyatakan bahwa ada suatu hubungan antara financial attitude 

dan tingkat masalah keuangan, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap 

keuangan seseorang juga berpengaruh positif terhadap cara seseorang mengatur 

perilaku keuangannya. Lim dan Teo (1997) juga menyatakan bahwa sejumlah financial 

attitude terkait dengan kesulitan yang seringkali dihadapi oleh anak muda. Financial 

attitude dapat dicerminkan oleh enam konsep berikut (Furnham, 1984): 

a. Obsession, merujuk pada pola pikir seseorang tentang uang dan persepsinya tentang

masa depan untuk mengelola uang dengan baik. 
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b. Power, merujuk pada seseorang yang menggunakan uang sebagai alat untuk

mengendalikan orang lain dan menurutnya uang dapat menyelesaikan masalah. 

c. Effort, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang

sudah dikerjakan. 

d. Inadequacy, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki

uang. 

e. Retention, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin

menghabiskan uang. 

f. Security, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno tentang uang bahwa

uang lebih baik hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di bank atau untuk investasi. 

2.1.3 Literasi Keuangan (Financial Literacy) 

Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and 

ability). Sedangkan menurut Danes dan Hira (1987) serta Chen dan Volpe (1998), 

literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan (financial 

literacy is money management knowledge). Literasi keuangan menolong seseorang 

untuk memperbaiki tingkat kepemahaman individu untuk menghadapi masalah 

keuangan yang mungkin terjadi dan membantu mereka mengolah informasi keuangan 

untuk membuat keputusan keuangan pribadi yang tepat. Dalam berbagai penelitian 

terdahulu, ditemukan bahwa seseorang yang mempunyai literasi keuangan yang rendah 

akan menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan keuangan pribadi seperti 

tabungan, pinjaman, investasi, rencana pensiun, dan sebagainya. 
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Agarwala et al., (2010) mengartikan literasi keuangan sebagai seluruh 

pengetahuan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui tingkat inflasi dan 

pengembalian, hubungan antara tingkat inflasi dan pengembalian, tingkat risiko dan 

tingkat pengembalian, serta aturan mengenai macam-macam reduksi pengembalian. 

Menurut Hung et al., (2009), literasi keuangan adalah kemampuan mengelola sumber 

daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Hailwood dan Widdowson (2007) 

mengatakan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana seorang individu 

menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola keuangannya lebih jauh. 

Kecakapan finansial menurut Hailwood dan Widdowson lebih menekankan kepada 

kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga 

bagaimana menerapkannya secara tepat. Berdasarkan uraian di atas, literasi keuangan 

mencakup pengetahuan dan kemampuan (knowledge and ability) keuangan untuk 

diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan. 

Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa kategori tingkat literasi dapat 

dibedakan menjadi:  

1. Kurang dari 60 persen yang berarti individu tersebut memiliki tingkat literasi yang

rendah, 

2. 60 sampai dengan 79 persen yang berarti individu tersebut memiliki tingkat literasi

yang sedang, dan 

3. Lebih dari 79 persen yang berarti individu tersebut memiliki tingkat literasi yang

tinggi. 
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Chen dan Volpe (1998) membagi literasi keuangan menjadi 4 bagian yaitu general 

personal finance knowledge (pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum) 

yang meliputi: 

A. Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang

keuangan pribadi.

B. Savings and borrowings (tabungan dan pinjaman) yang meliputi pengetahuan yang

berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.

C. Insurance (asuransi) yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk

asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.

D. Investment (investasi) yang meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar,

reksadana, dan risiko investasi.

Penelitian Chen dan Volpe (1998) dikembangkan oleh Nababan dan Sadalia

(2012) dengan menambahkan aspek keuangan yaitu: 

1. Basic Personal Finance

Basic Personal Finance mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam

suatu sistem keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, 

opportunity cost, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain. 

2. Money Management

Money Management mempelajari bagaimana seorang individu mengelola uang

pribadi mereka, semakin banyak pemahaman mengenai literasi keuangan maka 

semakin baik pula individu tersebut mengelola uang pribadi mereka. 
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3. Credit and Debt Management

Manajemen Perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling

berhubungan satu dengan lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan 

penyajian informasi perkreditan suatu bank. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 

tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Manajemen hutang atau debt management adalah proses pembayaran hutang yang 

melibatkan pihak ketiga untuk membantu peminjam dengan memudahkan pengaturan 

hutang yang lebih baik karena dibuat debt management plan. Debt management plan 

adalah langkah-langkah atau proses di mana pihak ketiga membantu pengelolaan 

hutang seseorang.  

4. Savings and Investment

Tabungan (savings) adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak

digunakan untuk konsumsi sedangkan bagian dari tabungan yang dipergunakan untuk 

kegiatan ekonomi (yang menghasilkan barang dan jasa) yang menguntungkan disebut 

dengan investasi (investments). Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

semakin banyak seseorang mengetahui dan memahami pengetahuan keuangan dan 

mempunyai literasi keuangan yang lebih baik, maka seseorang itu akan melakukan 

investasi dan menabung dengan baik. 
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5. Risk Management

Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat adanya suatu ketidakpastian. Miller

(1977) mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau kemungkinan adanya 

kerugian finansial. Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk mengurangi risiko 

dari ketidakpastian tersebut, cara yang dilakukan tersebut dinamakan manajemen 

risiko. Manajamen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam 

penanggulangan risiko (Sounders, 2009). Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola 

risiko sehinga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau keuntungan yang akan 

diperoleh dapat. 

Margaretha dan Pambudhi (2015) menjelaskan bahwa langkah-langkah dari 

literasi keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan Keuangan, proses mengelola uang untuk mencapai tujuan keuangan.

Tujuan keuangan bagi setiap orang akan berbeda-beda, dan yang paling mengetahui 

diri dan tujuan hidup keuangan diri sendiri adalah orang itu sendiri. Perencanaan 

keuangan keluarga tidak berlaku secara umum tetapi bersifat spesifik karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status marital, pekerjaan, kondisi ekonomi, 

usia, aset yang dimiliki, anak, dan sebagainya. Meskipun demikian, perencanaan 

keuangan secara umum harus dibuat serealistis mungkin. 

b. Pemanfaatan atau pengalokasian dana, mengalokasikan dana berarti

mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat. Pengalokasian dana (dalam arti 

pendapatan) bulanan dibagi dalam tiga hal pokok yaitu: 
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i. Konsumsi, pengalokasian ini termasuk pengeluaran biaya tetap (fixed cost) yang

tidak bisa ditunda lagi seperti angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telepon,

biaya listrik, biaya air, biaya makan, biaya minum, dan biaya rekreasi. Biaya

konsumsi akan beragam, tetapi perlu ditentukan lazimnya berkisar 40 persen

sampai 50 persen dari pendapatan.

ii. Tabungan, pengalokasian dana pada tabungan dimaksudkan untuk simpanan atau

tabungan tetap dan bisa dimaksudkan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga jika ada

keperluan mendadak seperti biaya dokter atau memberikan sumbangan. Tabungan

juga beragam tetapi lazimnya berkisar 25 persen sampai 30 persen.

iii. Investasi, pengalokasian dana investasi dimaksudkan untuk pengembangbiakan

uang secara terencana dan disiplin. Alternatif yang dapat dipilih adalah jual belie

mas, reksadana, atau iuran dana pension. Action plan tentang proteksi dimasukkan

dalam pengalokasian pendapatan pada poin investasi.

c. Mengevaluasi kinerja keuangam, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan

membandingkan antara rencana yang dibuat pada awal tahun dan pencapaian 

realisasinya. Evaluasi dapat dilakukan secara periodic yaitu mulai penerimaan (cash in 

flow) hingga pengeluaran (cash out flow) yang berimplikasi terhadap aset maupun 

hutang.  

Remund (2010) menjelaskan lima domain dari literasi keuangan yakni 

pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan untuk berkomunikasi tentang 

konsep keuangan, kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi, kemampuan dalam 

membuat keputusan keuangan, dan keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan 
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masa depan. Lima domain dari literasi keuangan tersebut diharapkan dapat membantu 

individu dalam mengelola keuangan pribadi dan membuat perencanaan masa depan 

yang lebih baik sehingga terhindar dari masalah keuangan. 

2.1.4 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang kurang lebih memiliki variabel yang sama dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Research 

Gap 

1 Tingkat Literasi 

Keuangan Pada 

Mahasiswa S-1 

Fakultas Ekonomi 

Margaretha dan 

Pambudhi (2015) 

Variabel Independen: 

jenis kelamin, usia, IPK, 

dan pendapatan orang 

tua.  

Variabel Dependen: 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

Statistik 

deskriptif dan uji 

ANOVA 

584 sampel Tingkat literasi 

keuangan yang 

ditemukan masih 

dalam kategori 

rendah. Ada 

pengaruh 

signifikan antara 

jenis kelamin, 

usia, IPK, dan 

pendapatan orang 

tua terhadap 

tingkat literasi 

keuangan. 

Variabel 

independen 

yang berbeda, 

subjek 

penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda. 

2 Financial 

Literacy in Nepal: 

A Survey Analysis 

from College 

Students  

Bharat Singh 

Tharpa (2015) 

Variabel Independen: 

Demographic 

characteristics, 

educational 

characteristics, dan  

personal 

characteristics. 

Analysis of 

variance 

(ANOVA) dan 

436 sampel Tingkat literasi 

mahasiswa di 

perguruan tinggi 

yang berbeda 

masih rendah. 

Tingkat literasi 

keuangan 

dipengaruhi 

secara signifikan 

Variabel 

independen 

yang berbeda, 

subjek 

penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda 
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No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Research 

Gap 

Variabel Dependen: 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

logistic 

regression 

analysis 

oleh family 

income, 

keuangan, age,  

3 An Analysis of 

Perosnal 

Financial 

Literacy among 

College Students 

Chen, H. dan 

Volpe, R. P. 

(1998) 

Variabel Independen: 

Academic discipline, 

class rank, jenis 

kelamin, ras, 

nationality, pengalaman 

kerja, umur, dan 

pendapatan. 

Variabel Dependen: 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

Uji ANOVA 

(Analysis of 

Variance) dan 

logistic 

regression 

models 

792 Sampel Mahasiswa belum 

memiliki tingkat 

literasi keuangan 

yang cukup. 

Tingkat literasi 

keuangan 

dipengaruhi 

secara signifikan 

oleh academic 

discipline 

(jurusan), class 

rank, jenis 

kelamin, umur, 

dan pengalaman 

kerja. 

Variabel 

independen 

yang berbeda, 

subjek 

penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda. 

4 Analisis Tingkat 

Literasi 

Keuangan  

Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

Tahun Angkatan 

2012-2014 

Titik Ulfatun, 

Umi Syafa’atul 

Udhma, dan Rina 

Sari Dewi (2016). 

Variabel Independen: 

Program Studi dan 

Angkatan mahasiswa 

Variabel Dependen: 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

Teknik analisis 

deskriptif 

286 sampel Variabel 

independen hanya 

berupa 

angkatan dan 

program studi, 

subjek penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda. 

Tingkat 

literasi 

keuangan 

mahasiswa 

masih rendah. 

5 Menguji Tingkat 

Pengetahuan  

Variabel Independen: Statistik 

deskriptif 

1091 

sampel 

Variabel 

independen dan 

Terdapat 

perbedaan 
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No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Research 

Gap 

Keuangan, Sikap 

Keuangan 

Pribadi, dan 

Perilaku 

Keuangan Pribadi 

Mahasiswa 

Jurusan 

Manajemen 

Fakultas 

Ekonomika dan 

Bisnis Semester 3 

dan Semester 7 

Fatimatus Zahroh 

(2014) 

Tahun studi mahasiswa 

(semester). 

Variabel Dependen: 

Tingkat pengetahuan 

keuangan, sikap 

keuangan, dan perilaku 

keuangan. 

yang signifikan 

pada tingkat 

pengetahuan 

keuangan, sikap 

keuangan pribadi, 

dan perilaku 

keuangan pribadi 

terhadap tingkat 

literasi keuangan 

antara mahasiswa 

semester 3 dan 

semester 7. 

dependen 

yang berbeda, 

subjek 

penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda. 

6 Factors Affecting 

Personal 

Financial 

Management 

Behaviors: 

Evidence from 

Vietnam 

 Nguyen Thi 

Ngoc Mien dan 

Tran Phuong 

Thao (2015). 

Variabel Independen: 

financial knowledge 

Variabel Dependen: 

Personal Financial 

Management Behavior 

Variabel Mediasi: 

External Locus of 

Control 

Structural 

Equation Model 

(SEM), Sobel’s 

Test, Multiple 

Group Analysis. 

307 sampel Adanya variabel 

mediasi, variabel 

independen yang 

berbeda, 

penggunaan 

metode analisis 

yang berbeda, 

subjek penelitian 

yang berbeda, 

tahun yang 

berbeda 

Financial 

knowledge 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

financial 

management 

behavior, 

external locus 

of control 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

financial 

management 

behavior. 

Financial 

attitude 

memiliki 

pengaruh yang 
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No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Research 

Gap 

substantial 

terhadap 

financial 

management 

behavior. 

7 An Empirical 

Analysis of Inter 

Linkages Between 

Financial 

Attitudes, 

Financial 

Behavior, and 

Financial 

Knowledge of 

Salaried 

Individuals 

Puneet Bhushan 

dan Yajulu 

Medury (2014) 

Variabel Independen 

(hubungan saling 

berkorelasi): Financial 

attitude, financial 

behavior, dan financial 

knowledge 

Variabel Dependen: 

- 

Karl Perason’s 

Corellation 

Coefficient. 

516 sampel Variabel 

Independent 

hubungannya 

berbeda, tidak ada 

variabel 

dependen, hanya 

menggunakan 

satu metode 

analisis data. 

Adanya 

hubungan 

yang 

berkorelasi 

signifikan 

antara 

financial 

attitude dan 

financial 

behavior, tidak 

ada hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

financial 

behavior dan 

financial 

knowledge, 

adanya 

hubungan 

yang 

berkorelasi 

antara 

financial 

attitude dan 

financial 

knowledge. 

8 Financial 

Attitudes, 

knowledge, and 

Variabel Independen: 

financial knowledge, 

financial habits, risk  

Descriptive 

Statistical 

Analysis via 

57 sampel Variabel 

independent yang 

berbeda, tidak 

Financial 

knowledge 

masih rendah 
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No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Research 

Gap 

habits of 

chiropractic 

students: a 

descriptive 

survey. 

Julie Lorence, 

Dana Lawrence, 

Stacie Salsbury, 

dan 

tolerance, future 

income. 

Variabel dependen: 

- 

SPSS (mean, 

median, 

(mean 77%), 

toleransi risiko 

average, financial 

habits lebih kea 

rah jangka 

pendek, dan 

masih sedikit 

yang mempunyai 

financial habits 

jangka panjang. 

adanya 

variabel 

dependen, 

metode 

analisis data 

yang berbeda, 

tahun dan 

subjek 

penelitian 

yang berbeda. 

9 Development of a 

financial 

literacy model for 

university 

students 

Ani Potrich, 

Kelmara Vieira, 

dan Wesley 

Mendes-Da-Silva 

(2014) 

Variabel Independen: 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

Variabel Dependen: 

Financial Behavior, 

financial knowledge, 

dan financial attitude. 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM), Chi 

Square, 

RMSEA, 

RMSR, GFI, 

CFI, NFI, TLI. 

534 sampel Variabel 

dependen yang 

berbeda, metode 

analisis yang 

berbeda, tahun 

dan subjek yang 

berbeda. 

Financial 

literacy 

membentuk 

Financial 

knowledge dan 

financial 

attitude dan 

secara positif 

mempengaruhi 

financial 

behavior. 

10 Financial literacy 

among working 

youth in urban 

india. 

S. Agarwala,

Samir Barua,

Joshy Jacob, dan

Jayanth Varma

(2013)

Variabel independen: 

Financial literacy 

Variabel dependen: 

Financial knowledge, 

financial behavior, 

financial attitude. 

Spearman’s 

Rank 

Correlation 

Coefficient 

754 sampel Metode penelitian 

yang berbeda, 

penelitian ini 

lebih 

menganalisis 

hubungan antara 

variabel 

dependen. 

Literasi 

keuangan 

masih rendah. 

Adanya 

hubungan 

antara 

financial 

knowledge dan 

financial 

behavior.  

11 Analisis Tingkat 

Literasi 

Keuangan 

Variabel independen: Statistik 

deskriptif 

dengan SPSS 

87 sampel Metode penelitian 

yang berbeda, 

variabel dependen 

Literasi 

keuangan 

mahasiswa 
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No Judul Penelitian 

dan Penulis 

Variabel Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Research 

Gap 

Hasil 

Personal 

berdasarkan 

Faktor-Faktor 

Demografi serta 

Pengaruhnya 

terhadap Perilaku 

Keuangan 

Mahasiswa STIE 

Indonesia 

Banking School 

di Jakarta. 

Ossi Ferli, ST., 

SE., MSM dan 

Tinjung Desy 

Nursanti, SE., 

Msi. 

Tingkat literasi 

keuangan, faktor 

demografi. 

Variabel dependen: 

Perilaku keuangan 

mahasiswa 

dan Microsoft 

Excel. 

yang berbeda, 

tahun penelitian 

yang berbeda. 

STIE IBS 

masih relatif 

rendah. 

Berdasarkan 

karateristik 

demografi 

mahasiswa 

perempuan, 

program studi 

manajemen, 

tidak memiliki 

kartu kredit, 

ipk 2,75 – 

3,25, 

pendidikan 

terakhir orang 

tua adalah 

Doktor dengan 

tingkat 

pendapatan 

kisaran Rp 

10.01 – Rp 15 

juta per bulan, 

dan tinggal 

dengan orang 

tua memiliki 

tingkat literasi 

keuangan yang 

lebih tinggi. 

     Sumber: Data diolah penulis, 2018. 
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2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Attitude 

Sikap dapat terbagi menjadi tiga yaitu positif, negatif, dan netral dan salah satu 

sumber dari sikap adalah pengetahuan (Whaley, 2014). Karena itu, pengetahuan atau 

literasi seorang individu terkadang merupakan faktor yang mempengaruhi sikapnya 

akan sesuatu. Financial Attitude menunjukkan keputusan yang dilakukan secara 

psikologis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan situasi keuangan dan keuangan 

secara umum.  Financial Attitude adalah domain yang kontekstual, dinamis, dan selalu 

berubah. Biasanya sikap keuangan ini dapat berupa positif ataupun negatif, namun 

terkadang ada juga sikap acuh tak acuh.  

Carpena, Cole, Shapiro, dan Zia (2011) berpendapat bahwa sikap keuangan adalah 

perspektif terhadap pasar keuangan dan keuntungan. Sikap keuangan yang negatif 

berarti seseorang akan mempunyai pandangan yang negatif terhadap pasar keuangan 

dan keuntungan, biasanya individu dengan sikap keuangan yang negatif contohnya 

akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya sendiri dan bukan di bank, menganggap 

bahwa perencanaan keuangan tidak penting, menganggap bahwa uang bukanlah balas 

jasa, dan merasa bahwa uang bukanlah hal yang penting (Chen dan Volpe, 1998) 

sedangkan sikap keuangan yang positif berarti seseorang akan mempunyai pandangan 

positif terhadap pasar keuangan dan keuntungan. Setiap pengambilan keputusan 

dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki, dan sikap tersebut didasari dengan unsur 

obsession, power, effort, inadequacy, retention, dan security (Furnham, 1984).  
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Gerrans dan Heaney (2016) mengatakan bahwa literasi keuangan secara 

konseptual dapat dibedakan menjadi attitude, behavior, dan knowledge tetapi 

menekankan bahwa pengetahuan akan financial attitude dan financial behavior 

merupakan komponen dari literasi keuangan yang paling penting. Nemeth dan Zsoter 

(2017) juga mengatakan bahwa literasi keuangan tidak hanya membentuk pengetahuan 

dan keahlian tetapi sikap terhadap uang, pola perilaku, perencanaan keuangan, dan 

kemampuan seseorang dalam mengendalikan keuangan mereka.  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

Ha1: Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 

2.2.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Behavior. 

Baker dan Nofsinger (2001) mendefinisikan perilaku keuangan sebagai suatu hal 

yang mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah 

penentuan keuangan. Perilaku keuangan dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan 

karena pengelolaan keuangan, yang merupakan salah satu aspek dari perilaku 

keuangan, didasari oleh pengetahuan, tanggung jawab, serta cara berperilaku seorang 

individu yang terbentuk dari financial literacy yang baik. Pengelolaan keuangan yang 

baik dapat terlihat dari kedispilinan menjalankan pengelolaan keuangan sehingga dapat 

membuat perencanaan yang matang dan pelaksanaan jangka pendek maupun jangka 

panjang dapat tercapai.  

Financial Behavior seseorang itu penting namun sulit untuk dimengerti, 

didefinisikan, dan diukur. Karena perilaku itu sendiri adalah suatu demonstrasi 

kegiatan yang mungkin untuk ditonton dan diamati oleh orang lain. Tyson (2015) 
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mengatakan bahwa menjadi seseorang yang financially-informed dan mengetahui 

aktivitas keuangan yang benar tidak cukup untuk membawa perubahan finansial, harus 

ada perubahan kebiasaan keuangan yang buruk menjadi baik.  

Implikasi dasar dari literasi keuangan adalah perubahan dari perilaku keuangan 

seseorang (Curto et al., 2009). Maksudnya, dengan literasi keuangan yang memadai, 

edukasi keuangan yang cukup, dan melakukan aktivitas keuangan yang beragam, hal 

ini akan mengubah kondisi finansial seseorang karena akan membentuk kebiasaan 

keuangan yang baik. Sehingga seseorang yang mempunyai spending habit yang buruk 

misalnya, hanya akan membeli dan mengkonsumsi barang yang ia butuhkan saat ia 

menyadari dan menerima pengetahuan baru mengenai keuangan sehingga ia menyadari 

bahwa kebiasaan keuangan dan perilaku keuangannya harus diubah.  

 Dew dan Xiao (2011) mengatakan bahwa orang-orang yang berperilaku baik 

dengan uang akan mempunyai perilaku keuangan yang positif juga, dan begitu 

sebaliknya. Hal ini akan melangsungkan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. 

Dew dan Xiao (2011) mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan 

mengelola uang dengan memaksimalkan hasil yang akan diperoleh. Para individu yang 

mempunyai perilaku yang baik dengan uang artinya mempunyai manajemen keuangan 

yang baik dan seharusnya mempunyai literasi keuangan yang baik juga.  

 Perilaku keuangan pada dasarnya menunjukkan bagaimana seseorang 

berurusan dengan uang, dalam arti lain, perilaku keuangan adalah bagian aplikasi dari 

literasi keuangan yang diyakini akan menyumbang kesejahteraan finansial seseorang 

secara positif. Perilaku keuangan yang baik menunjukkan bahwa seseorang telah 
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mengetahui informasi-informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan 

secara benar. Selain itu, pengelolaan keuangan yang terbentuk dari edukasi keuangan 

yang baik akan mempengaruhi perilaku keuangan seorang individu.  

Namun, di sisi lain, Chaulagain (2015) mengatakan bahwa financial behavior 

dapat dibagi menjadi dua yaitu konsumsi dan pendanaan. Konsumsi berhubungan 

dengan bagaimana uang itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan pendanaan 

berhubungan dengan bagaimana uang tersebut dijadikan investasi dan tabungan. 

Artinya, pengetahuan dan cara seseorang mengelola uangnya akan mempengaruhi 

financial behavior individu tersebut, dan bukan sebaliknya. Curto et al., (2009) juga 

mengatakan bahwa ada hubungan ganda antara financial literacy dan financial 

behavior. Hal ini dikarenakan literasi keuangan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam mengambil keputusan keuangan, tetapi perilaku keuangan seseorang 

juga dapat dibentuk oleh tingkat literasi keuangan individu tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha2: Literasi keuangan berpengaruh secara positif terhadap financial behavior 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Setelah melihat fenomena yang terjadi, pengangkatan tema penelitian yang terkait 

dengan fenomena yang terjadi, dan pemilihan variabel dan pemilihan objek yang 

relevan dengan latar belakang penelitian, perumusan masalah dan penentuan tujuan 

penelitian dilakukan. Untuk mendukung penelitian ini, maka teori yang relevan dengan 
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penelitian dijabarkan dan dilandasi oleh penelitian terdahulu sehingga kerangka 

penelitian dapat dikembangkan dan pengembangan hipotesis dapat dilakukan. 

Penentuan sampel penelitian dan pengumpulan data penelitian dilakukan agar 

dapat dilakukannya pengolahan data dan pemberian hasil penelitian yang dapat 

menjawab permasalahan penelitian sehingga kesimpulan penelitian bisa dicapai. Untuk 

mencapai hasil penelitian, maka pada bagian ini akan dilakukan pengembangan 

rerangka pemikiran. Rerangka pemikiran ini dikembangkan atas dasar penelitian 

sebelumnya yang mengulas aspek-aspek pengaruh literasi keuangan. Berikut adalah 

rerangka pemikiran penelitian:  

 Ha1(+) 

Ha2(+) 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 
Sumber: Data Diolah Penulis 

Rerangka pemikiran di atas menjelaskan mengenai pengaruh variabel bebas yaitu 

literasi keuangan (FL) dan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Financial 

Attitude (FA) dan Financial Behavior (FB). Rerangka pemikiran di atas terbentuk 

karena pernyataan Potrich, Vieira, dan Mendes-da-Silva yang mengatakan bahwa 

literasi keuangan merupakan penguasaan dari financial behavior, financial knowledge, 

dan financial attitude. 

FINANCIAL ATTITUDE 
(FA) 

FINANCIAL BEHAVIOR 
(FB) 

FINANCIAL 
LITERACY (FL) 
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Financial knowledge maupun financial education tidak dijadikan variabel 

dependen dalam penelitian ini karena dari penelitian-penelitian terdahulu, contohnya 

penelitian Agarwala, Barua, Jacob, dan Varma (2013) mengatakan ada hubungan 

antara financial knowledge dan financial behavior di mana pengetahuan 

mempengaruhi sikap seseorang, hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan baru 

akan mengubah sikap keuangan menjadi lebih baik dan seseorang akan lebih terbuka 

dalam menerima informasi.  

Selain itu edukasi keuangan lebih ditujukan sebagai pencegahan sedangkan literasi 

keuangan mempunyai peran yang lebih penting dalam proses pembuatan keputusan 

keuangan, karena literasi keuangan merepresentasikan upaya yang dilakukan seseorang 

dalam pengembangan pengetahuannya dan nantinya menumbuhkan sikap dan perilaku 

yang positif (Vitt, 2004). Menurut Mccormick (2009) literasi keuangan lebih 

mendalam dibandingkan konsep dasar edukasi maupun pengetahuan keuangan, ia juga 

mengatakan bahwa literasi pada hakikatnya adalah kepemilikan dari pengetahuan serta 

kompetensi dasar. Perilaku keuangan juga dianggap sebagai elemen dari literasi 

keuangan yang paling penting (OECD, 2013). 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi, suatu pernyataan tentang fenomena yang dapat 

diobservasi dan yang dapat dinyatakan benar atau salah, yang diformulasikan untuk 

pengujian empiris (Cooper dan Schindler, 2008:64). Menurut penelitian Chaulagain 

(2017), terdapat hubungan yang signifikan antara financial attitude, financial behavior, 

dan financial literacy. Lusardi dan Mitchell (2007) berpendapat bahwa berhitung dan 
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literasi keuangan adalah keterampilan hidup yang penting dan akan selalu berkaitan 

erat dengan pengambilan keputusan keuangan. Keputusan keuangan ini tidak akan 

lepas dari pembentukan karakteristik atau perilaku dan dari sikap keuangan seorang 

individu.  

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu yang telah dilampirkan di atas, 

keterkaitan antara variabel yaitu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y1 dan 

Y2), serta penggambaran rerangka pemikiran di atas, berikut adalah hipotesis dalam 

penelitian ini: 

Ho1 : Literasi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 

Ha1 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 

Ho2 : Literasi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Financial Behavior 

Ha2 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Behavior 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode survei. Menurut Cooper dan Schindler (2008) metode survei adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu 

yang pengumpulan data nya berbentuk data primer dan menggunakan instrumen 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah one-shot 

atau cross-sectional yaitu data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu, dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian (Cooper dan Schindler, 2008). 

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, 1 variabel independen dan 2 variabel 

dependen. Variabel independen adalah literasi keuangan. Sedangkan variabel 

dependen berupa financial attitude dan financial behavior. Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Indonesia Banking School. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh obyek yang akan diteliti (Cooper dan 

Schindler, 2008). Dengan kata lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subyek atau obyek yang mempunyai karateristik yang sama yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

di Indonesia Banking School dari angkatan 2013, 2014, 2015, sampai 2016. Teknik 
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yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling purposive dan 

perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin seperti di bawah ini: 

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2

Keterangan: 

n : jumlah sampel minimal 

N : populasi 

e : error margin 

Dalam sebuah survei, data yang diambil berbentuk sampel dapat mewakili 

populasinya. Namun, dalam mengambil sampel yang secara tepat merepresentasikan 

populasi, dapat dikatakan sangat sulit sehingga diperlukan tingkat toleransi dari 

kesalahan sampel agar populasi tetap terwakilkan. Untuk mengetahui seberapa baik 

sampel dalam mewakili populasi dapat dilihat dari margin of error. Margin of error 

menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam 

survei yang akan dilakukan. Margin of error yang rendah belum tentu menjamin suatu 

survei lebih kredibel karena margin of error hanya membatasi besar kesalahan 

maksimal yang ada dalam survei (Supranto, 1993). Menurut data dari akademik STIE 

Indonesia Banking School tahun 2018, jumlah mahasiswa aktif tahun 2013 – 2016 

adalah 313. Karena N=313 dalam penelitian ini, maka margin of error yang digunakan 

adalah 5%.  

𝑛𝑛 =  
313

1 + 313(0,05)2
= 176 sampel 
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Sampel adalah elemen-elemen bagian dari populasi (Cooper dan Schindler, 2008). 

Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 176 sampel. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai pertimbangan atau ciri-ciri 

tertentu, pertimbangan tesebut adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktif Indonesia Banking School 

2. Mahasiswa merupakan angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016. 

3. Mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan. 

Pertimbangan atau kriteria ini diambil karena mahasiswa pada dasarnya dapat 

dikatakan sebagai orang dewasa karena memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

pendapatan dan belanjanya. Mahasiswa juga lebih mungkin untuk mencari pendapatan 

di luar allowance yang diberikan oleh orang tua mereka karena mahasiswa sudah cakap 

hukum dan memang seharusnya sudah bisa bekerja, tetapi pendidikan tinggi bertujuan 

untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dan lebih layak. 

Walaupun mahasiswa penghasilan utamanya adalah dari orang tua, mahasiswa 

mempunyai beban yang lebih besar untuk mengelola keuangan mereka dibandingkan 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lebih 

dalamnya lagi, mahasiswa yang dijadikan sampel adalah mahasiswa yang sudah 

mendapatkan mata kuliah Manajemen Keuangan karena mahasiswa tersebut sudah 

mendapat dasar-dasar keuangan yang diperlukan seorang individu untuk mengerti 
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permasalahan akuntansi, kesulitan perencanaan keuangan, suku bunga, perolehan dan 

penggunaan dana, dan investasi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan 

akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan 

pemecahan masalah. Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dapat 

mendukung penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah kuesioner atau 

angket. Menurut Creswell (2003), “questionnaires, are form used in a survey design 

that participants in a study complete and return to the researcher” atau kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data di mana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau 

pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti. 

3.4 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Cooper 

dan Schindler (2008), data primer adalah data yang mempunyai kedekatan dengan 

kebeneran dan kontrol. Dalam penelitian ini, sumber primer didapatkan melalui 

kuesioner (angket) via situs typeform dot com yang dibagikan secara elektronik kepada 

responden melalui tautan. 
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3.5 Operasional Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu: variabel dependen dan variabel independen. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2013), variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang 

bervariasi.  

3.5.1 Variabel Dependen 

Menurut Kerlinger (2006), variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini diwakili dengan simbol “Y1 dan Y2”. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Financial Attitude (sikap keuangan) (Y1) 

Menurut Pankow (dikutip dalam Zahroh, 2014:13), sikap keuangan diartikan 

sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Hal-hal ini akan 

dikelompokkan berdasarkan jawaban dari responden yang menjawab 10 pernyataan 

singkat mengenai sikap keuangan mereka dengan menggunakan Skala Likert 4 poin. 

Jawaban responden dapat berupa lima pilihan dari alternatif yang ada, yaitu: 

SS : Sangat Setuju (4) 

S : Setuju (3) 

TS : Tidak Setuju (2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (1) 

Indikator dari sikap keuangan responden akan mengadopsi penelitian dari Brant 

A. Marsh (2006) yang menyatakan bahwa sikap keuangan dilihat dari orientasi 
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keuangan dan kebiasaan merencanakan anggaran seorang individu, sikap individu 

dalam menghadapi perkembangan uang dan jasa keuangan, kebiasaan individu dalam 

memberikan keamanan terhadap keuangan, dan sikap individu tersebut dalam 

mengatur keuangan pribadi.  

2. Financial Behavior (perilaku keuangan)

Baker dan Nofsinger (2011) mendefinisikan perilaku keuangan sebagai cara 

manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. Dalam 

penelitian ini, variabel financial behavior akan diteliti berdasarkan jawaban dari 

responden yang menjawab 10 pernyataan singkat mengenai perilaku keuangan mereka 

dengan menggunakan Skala Likert 5 poin. Jawaban responden dapat berupa lima 

pilihan dari alternatif yang ada, yaitu: 

SS : Sangat Setuju (4) 

S : Setuju (3) 

TS : Tidak Setuju (2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (1) 

Penelitian ini akan mengadopsi indikator dari Marsh (2006) bahwa seorang 

individu akan dikatakan mempunyai financial behavior yang baik saat individu 

tersebut dapat mengorganisasikan atau mengalokasikan pendapatan sesuai kebutuhan, 

individu dapat mengatur pengeluaran dengan terencana, individu memiliki, 

menjalankan, dan mengetahui tentang tabungan, dan individu dapat mengatur 

konsumsi dan meminimalkan pemborosan. 
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3.5.2 Variabel Independen 

Menurut Karlinger (2006), variabel independen atau variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel 

terikat. Variabel bebas pada penelitian ini diwakili dengan simbol “X”. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah: 

1. Financial Literacy (Literasi Keuangan)

Bushan dan Medury (2013) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah 

kemampuan untuk membuat pertimbangan dan membuat keputusan yang efektif terkait 

dengan manajemen penggunaan uang. Dalam penelitian ini, variabel financial literacy 

akan diteliti dari hasil survei yang sudah dibagikan. Survei tersebut berisi 20 

pernyataan singkat mengenai dasar-dasar keuangan yang diadopsi dari Chen dan Volpe 

dengan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju. Setiap pernyataan tersebut akan 

mendapat skor 1 jika dijawab benar dan mendapat skor 0 jika dijawab salah.  
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Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel 
Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Financial Literacy 

(FL) 

Kemampuan untuk 

membuat 

pertimbangan dan 

membuat 

keputusan yang 

efektif terkait 

dengan manajemen 

penggunaan uang 

(Bushan dan 

Medhury, 2013). 

1. Pengetahuan dasar

tentang keuangan pribadi.

2. Tabungan dan pinjaman.

3. Asuransi

4. Risk Management

(Nababan dan Sadalia dalam 

Budiono, 2012:11, tambahan 

adaptasi dari Kuesioner 

Knoll dan Houts (2012); dan 

Lusardi dan Mitchell (2007) 

disesuaikan dengan subjek 

penelitian) 

Kuesioner dengan 

pertanyaan mengenai 

literasi keuangan 

dengan jawaban 

Setuju / Tidak 

Setuju. 

Financial Attitude 

(FA) 

Keadaan pikiran, 

pendapat, serta 

penilaian tentang 

keuangan 

(Pankow, 2003) 

1. Orientasi keuangan dan

kebiasaan merencanakan  

anggaran seorang individu. 

Likert Scale 1-4 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

1. Sikap individu dalam

menghadapi

perkembangan uang dan

jasa keuangan.

2. Kebiasaan dalam

memberikan keamanan

keuangan.

4. Sikap individu dalam

mengatur keuangan

pribadi

(Marsh, 2006 dan Shockey 

2002) 

Financial Behavior 

(FB) 

Cara manusia 

secara aktual 

berperilaku dalam 

sebuah penentuan 

keuangan (Baker 

dan Nofsinger, 

2011) 

1. Menetapkan tujuan

keuangan.Memperkirakan 

biaya secara akurat. 

2. Memperkirakan

pendapatan dengan tepat. 

3. Perencanaan dan

penganggaran belanja 

4. Mempertimbangkan

beberapa alternatif ketika 

membuat keputusan 

keuangan. 

Likert Scale 1-4 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

  5.  Menyesuaikan untuk 

memenuhi keadaan 

darurat. 

6.  Memenuhi tagihan tepat 

waktu. 

7.  Berhasil memenuhi 

tujuan keuangan. 

8.  Berhasil melakukan 

rencana pengeluaran. Heck 

dalam Zahroh, 2014:16, 

Shockey (2002) 

 

Sumber: Data yang diolah kembali. 

3.6 Metode Pengujian Instrumen 

Sebelum melakukan analisis data dan melakukan interpretasi, sebuah kuesioner 

perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan dan kecermatan alat ukurnya dalam melakukan fungsi dalam memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan tingkat valid dan reliabelnya, sehingga pada akhirnya 

didapatkan kesimpulan yang tidak keliru dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

terjadi. Oleh karena itu, kebenaran dan ketepatan data akan menentukan kualitas dari 

suatu penelitian, sedangkan data yang tepat dan benar sangat tergantung dari 

instrument yang digunakan.  
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3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan instrument penelitian 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2008). Uji validitas pada 

penelitian ini menggunakan rumus validitas Pearson: 

𝑟𝑟
𝑥𝑥𝑥𝑥= 

𝑛𝑛 ∑𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖−(∑𝑥𝑥𝑖𝑖)(∑𝑥𝑥𝑖𝑖)

�{𝑛𝑛∑  𝑥𝑥𝑖𝑖
2−�∑𝑥𝑥𝑖𝑖� 2}  {𝑛𝑛∑𝑥𝑥𝑖𝑖

2−�∑𝑥𝑥𝑖𝑖� 2} 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi 

x : Nilai total jawaban masing-masing nomor responden 

y : Total butir dari jawaban responden 

∑x : Jumlah skor butir 

∑y : Jumlah skor total 

n : Jumlah sampel 

Pengujian menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika rhitung > rtabel maka instrumen yang digunakan valid

b) Jika rhitung < rtabel maka instrumen yang digunakan tidak valid

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan akurasi, konsistensi, 

dan ketepatan dari pengukurnya (Hartono, 2004). Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
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kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden atas pernyataan 

itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Cooper dan Schindler, 2008). Untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas dari kuesioner maka dilakukan uji reliabilitas dengan 

rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

𝑟𝑟11 =  �
𝑘𝑘

(𝑘𝑘 − 1)
� �1 −

∑𝑎𝑎𝑏𝑏2

𝑎𝑎𝑡𝑡2
� 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrument 

k  = banyak butir pertanyaan  

∑𝑎𝑎𝑏𝑏2 = total dari varian masing-masing pertanyaan 

𝑎𝑎𝑡𝑡2  = varian dari total skor 

Dalam penentuan tingkat reliabilitas, suatu instrument penelitian dapat diterima 

bila dalam kisaran Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60 sampai dengan 0,80 dianggap baik 

atau reliabel, serta dalam kisaran lebih dari 0,80 sampai dengan 1,00 dianggap sangat 

baik atau sangat reliabel (Hair, Anderson, Tatham, dan Black, 2006). 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis data mempunyai tiga tujuan yaitu mendapatkan data, menguji kebenaran 

data, dan pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah menjadi bentuk 

yang lebih mudah dimengerti untuk ditafsirkan, ditata ulang, dan dimanipulasi untuk 

menghasilkan informasi deskriptif (Zikmund, 2013). Dalam variabel tingkat literasi 
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keuangan, jawaban yang benar dihitung dan dibagi dengan seluruh pertanyaan 

kemudian dikali dengan 100 persen. Setiap satu pernyataan yang dijawab dengan benar 

akan mendapat skor 1 dan jika dijawab salah akan mendapatkan nilai 0. 

𝐾𝐾𝑎𝑎𝐾𝐾𝑒𝑒𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑘𝑘𝑎𝑎𝐾𝐾 𝑙𝑙𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎𝑙𝑙𝐾𝐾 =  
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑎𝑎ℎ 𝑗𝑗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑟𝑟

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑎𝑎ℎ 𝑙𝑙𝐾𝐾𝑎𝑎𝑙𝑙
 𝑥𝑥 100% 

Hasil perhitungan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kriteria tingkat 

literasi keuangan menurut Chen dan Volpe (1998). Kriteria tingkat literasi keuangan 

dibagi menjadi: 

a. Tinggi, jika tingkat literasi melebihi 79 persen.

b. Menengah, jika tingkat literasi antara 60 sampai dengan 79 persen.

c. Rendah, jika tingkat literasi kurang dari 60 persen.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan Kolmogrov-

Smirnov Goodness of Fit Test untuk melihat normal atau tidaknya distribusi data 

dilakukan denan membandingkan nilai Sig. di bagian Asymp. Sig. Apabila nilai Sig. ≥ 

0,05 maka data berdistribusi normal (Ho diterima). Sebaliknya, jika nilai Sig. < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal (Ha diterima) (Sarjono dan Julianita, 2011:53). 

Hipotesis dari uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Residual data terdistribusi normal. 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal. 
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3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji heteroskedasitas dapat dilihat dengan melakukan uji Park yang dilakukan 

dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual lalu di logaritma natural (di 

Ln-kan) baru kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Uji Park 

meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan variabel dependen (LnX). Hipotesis dari uji 

ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model penelitian. 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model penelitian. 

Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0,05 Ho tidak 

dapat ditolak. Jika nilai Chi-Square < 0,05 Ha tidak dapat ditolak. 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu masalah yang biasanya terjadi pada data yang berupa 

time series terutama data dengan frekuensi yang pendek. Uji Autokorelasi digunakan 

untuk melihat korelasi di antara observasi dalam data time series maupun cross-

sectional (Gujarati, 2010). Autokorelasi dapat terjadi dalam data cross-sectional yang 

dinamakan spatial correlationMetode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode Durbin-Watson dengan menggunakan program SPSS, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

𝑑𝑑 =  
∑(𝑒𝑒𝑡𝑡 −  𝑒𝑒𝑡𝑡−1)2

∑ 𝑒𝑒𝑡𝑡2
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Hipotesis dari uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi 

Ha  : Terdapat masalah autokorelasi  

Kriteria uji untuk autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) 

mempunyai ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d > dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat

autokorelasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti

ada autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak

dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Gambar 3.1  

Tabel Autokorelasi 
Sumber: Gujarati, 2010, data diolah menggunakan Ms. Word, 2018. 
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3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Menurut Trihendradi 

(2011), regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu 

(Cooper dan Schindler, 2008:519): 

Model 1  FAi  = αi + bFLi  + ↋i 

Model 2                FBi      = αi + bFLi  + ↋i     

Keterangan: 

FA : Financial Attitude (sikap keuangan) 

FB : Financial Behavior (perilaku keuangan) 

FL  : Financial Literacy (literasi keuangan) 

𝑎𝑎 : Konstanta 

b : Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

↋ : error atau residu 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

3.7.4.1 Uji t 

Uji t biasa dikenal dengan uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien 

regresi, diperlukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing 
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variabel independent terhadap variabel dependen yang dilihat dari interpretasi hasil di 

kolom Sig. Dengan dasar pengambilan keputusan (Sarjono dan Julianita, 2011:91): 

1. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari atau sama dengan nilai α (Pvalue ≤ α)

maka Ha tidak dapat ditolak dan Ho ditolak, artinya variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α (Pvalue > α) maka Ha ditolak

dan Ho diterima, artinya variabel independent tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

3.7.4.2 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar 

kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Nawari, 2010). 

Jika R2 sama dengan 1 (Satu) maka variasi variabel dependen dapat dijelaskan 100 

persen. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0 (nol) maka variasi variabel dependen tidak 

dapat dijelaskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan R2 untuk mengukur 

besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi variabel dependen (Cooper 

dan Schindler, 2008). 

𝐾𝐾𝑑𝑑 = 𝑟𝑟2 𝑥𝑥 100%

Keterangan: 

Kd : Nilai Koefisien determinasi 

r2 : Nilai Koefisien Korelasi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa dan mahasiswi STIE Indonesia 

Banking School Jakarta Strata Satu kelas reguler yang sudah mengambil mata kuliah 

Manajemen Keuangan. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilaksanakan 

mulai tanggal 18 April 2018 sampai dengan 27 Juli 2018.  

Berdasarkan dari data bagian akademik STIE Indonesia Banking School tahun 

2018, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 313 mahasiswa. Total kuesioner 

yang dijadikan data olahan adalah 176 data mahasiswa. Angka ini merupakan jumlah 

sampel berdasarkan perhitungan Rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛𝑛 =  
313

1 + 313(0,05)2

𝑛𝑛 = 176 sampel 

Mahasiswa yang merupakan responden valid adalah mahasiswa Indonesia 

Banking School strata satu kelas regular Manajemen dan Akuntansi dari angkatan 2013 

sampai dengan angkatan 2016 serta Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2014 

yang masih aktif mengikuti perkuliahan di STIE Indonesia Banking School. Kriteria 

yang diterapkan adalah sudah mengikut mata kuliah manajemen keuangan dan masih 

menjalankan kuliah di Indonesia Banking School sampai pengisian kuesioner.  
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57.96

42.04

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-Laki

4.2 Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2013 sampai 2016 

STIE Indonesia Banking School. Jenis data merupakan data primer yang diperoleh 

langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini data 

dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui situs Typeform. 

4.2.1 Deskripsi Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Karateristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 74 42,04% 
Perempuan 102 57,96% 
TOTAL 176 100,00% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Gambar 4.1 

Pie Chart Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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34.66

56.82

8.52

Jurusan

Akuntansi Manajemen Manajemen Syariah

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa ada 102 atau 57,96% responden 

yang merupakan responden dengan jenis kelamin perempuan dan sisanya sebesar 74 

atau 42,04% responden adalah laki-laki. Data real yang didapatkan dari bagian IT 

Support STIE Indonesia Banking School menunjukkan bahwa adanya 167 mahasiswi 

dan 146 mahasiswa dengan jumlah total 313 mahasiswa dan mahasiswi.  

4.2.2 Deskripsi Data Responden berdasarkan Jurusan 

Karateristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jurusan 
Jurusan Frekuensi Persentase 

Akuntansi 61 34,66% 
Manajemen 100 56,82% 

Manajemen Syariah 15 8,52% 
TOTAL 176 100,00% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Gambar 4.2 

Pie Chart Responden Berdasarkan Jurusan 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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23.87
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2013 2014 2015 2016

Diagram di atas menunjukan bahwa 100 atau 56,82% responden adalah responden 

dengan jurusan manajemen, 61 atau 34,66% responden adalah jurusan akuntansi, dan 

15 atau 8,52% responden adalah jurusan manajemen Syariah. 

4.2.3 Deskripsi Data Responden berdasarkan Tahun Angkatan 

Deskripsi data responden berdasarkan tahun angkatan dapat dilihat pada tabel dan 

diagram berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tahun Angkatan Frekuensi Persentase 
2013 3 1,70% 
2014 92 52,278% 
2015 42 23,87% 
2016 39 22,15% 

TOTAL 176 100,00% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Pie Chart Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 
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Diagram di atas menunjukan bahwa 92 atau 52,28% responden adalah angkatan 

2014, 42 atau 23,87% responden adalah angkatan 2015, 39 atau 22,15% responden 

adalah angkatan 2016, dan 3 atau 1,70% responden adalah angkatan 2013. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang 

dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, median, 

dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut adalah hasil uji statistik 

deskriptif: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, penelitian ini memiliki data 

terendah adalah 1,90 untuk Financial Atittude dan 1,80 untuk Financial Behavior 

sedangkan skor tertinggi adalah 3,80 untuk variabel Financial Attitude dan 3,90 untuk 

Financial Behavior. Rata-rata untuk variabel Financial Attitude adalah 3,4655 dan 

untuk variabel Financial Behavior adalah 3,6744. Standard deviation yaitu ukuran 

penyebaran data pada variabel financial attitude adalah 0,39549 dan pada variabel 

financial behavior adalah 0,23145.  
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Sedangkan untuk variabel Tingkat Literasi Keuangan (Financial Literacy) akan 

disesuaikan dengan rentangan skala dari penelitian Chen dan Volpe (1998) yang 

membagi tingkat literasi keuangan sebagai: 

Tinggi = jika melebihi 79 persen (> 0,79) 

Menengah= jika berada di antara 60 sampai dengan 79 persen  (0,60 – 0,79) 

Rendah = jika kurang dari 60 persen (< 0,60) 

Berdasarkan hasil uji deskriptif yang menyatakan bahwa variabel tingkat literasi 

keuangan mendapatkan skor minimal 0,20 atau 20 persen dan skor maksimal 0,95 atau 

95 persen. Rata-ratanya menunjukkan skor sebesar 0,6577 atau 65,77 persen, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Indonesia Banking School 

dalam adalah berkategori menengah (berada di antara 60 persen sampai 79 persen).  

4.4 Uji Kualitas Data 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui suatu validitas dari kuesioner dalam 

mengumpulkan data. Uji validitas ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). 

Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang 

diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan 

Schindler, 2006). 

Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate Pearson’s. Suatu 

instrument akan dikatakan valid saat koefisien korelasi atau r-hitung lebih besar 

dibandingkan dengan koefisien korelasi r-tabel pada taraf signifikansi 0,05. Tabel 
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berikut menunjukan hasil uji validitas dari 3 variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu financial attitude, financial behavior, dan literasi keuangan dengan 176 

sampel responden. Tingkat signifikansi yang dipakai atau r tabel adalah df = n-2 adalah 

0,1480. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu Program SPSS 

Versi 23. Adapun ringkasan hasil uji validitas pre-test adalah sebagaimana data dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pre-Test Financial Attitude 
Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

FA1 0,247 0,1480 Valid 

FA2 0,313 0,1480 Valid 

FA3 0,456 0,1480 Valid 

FA4 0,179 0,1480 Valid 

FA5 0,653 0,1480 Valid 

FA6 0,491 0,1480 Valid 

FA7 0,418 0,1480 Valid 

FA8 0,566 0,1480 Valid 

FA9 0,485 0,1480 Valid 

FA10 0,714 0,1480 Valid 

        Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa kuesioner variabel 

Financial Attitude dalam penelitian ini adalah valid, maka pengujian yang sebenarnya 

akan dilakukan dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Post-Test Financial Attitude 
Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

FA1 0,465 0,1480 Valid 

FA2 0,581 0,1480 Valid 

FA3 0,424 0,1480 Valid 

FA4 0,538 0,1480 Valid 

FA5 0,649 0,1480 Valid 

FA6 0,627 0,1480 Valid 

FA7 0,674 0,1480 Valid 

FA8 0,604 0,1480 Valid 

FA9 0,782 0,1480 Valid 

FA10 0,834 0,1480 Valid 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Tabel 4.6 menunjukkan variabel Financial Attitude atau sikap keuangan 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dan memiliki koefisien relasi 

positif dan lebih besar dari pada r tabel. Hal ini berarti data yang diperoleh telah valid 

dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pre-Test Financial Behavior 

Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

FB1 0,422 0,1480 Valid 

FB2 0,503 0,1480 Valid 

FB3 0,338 0,1480 Valid 

FB4 0,169 0,1480 Valid 

FB5 0,575 0,1480 Valid 
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Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

FB6 0,691 0,1480 Valid 

FB7 0,287 0,1480 Valid 

FB8 0,553 0,1480 Valid 

FB9 0,380 0,1480 Valid 

FB10 0,583 0,1480 Valid 

        Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa kuesioner variabel 

Financial Behavior dalam penelitian ini adalah valid, maka pengujian yang sebenarnya 

akan dilakukan dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Post-Test Financial Behavior 
Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

FB1 0,471 0,1480 Valid 

FB2 0,708 0,1480 Valid 

FB3 0,364 0,1480 Valid 

FB4 0,565 0,1480 Valid 

FB5 0,670 0,1480 Valid 

FB6 0,706 0,1480 Valid 

FB7 0,560 0,1480 Valid 

FB8 0,652 0,1480 Valid 

FB9 0,683 0,1480 Valid 

FB10 0,814 0,1480 Valid 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel Financial Behavior atau perilaku keuangan 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dan memiliki koefisien relasi 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



70 

Indonesia Banking School 

positif dan lebih besar dari pada r tabel. Hal ini berarti data yang diperoleh telah valid 

dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Pre-Test Literasi Keuangan 
Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

LK1 0,671 0,1480 Valid 

LK2 0,568 0,1480 Valid 

LK3 0,214 0,1480 Valid 

LK4 0,532 0,1480 Valid 

LK5 0,685 0,1480 Valid 

LK6 0,604 0,1480 Valid 

LK7 0,564 0,1480 Valid 

LK8 0,643 0,1480 Valid 

LK9 0,700 0,1480 Valid 

LK10 0,673 0,1480 Valid 

LK11 0,671 0,1480 Valid 

LK12 0,586 0,1480 Valid 

LK13 0,214 0,1480 Valid 

LK14 0,532 0,1480 Valid 

LK15 0,685 0,1480 Valid 

LK16 0,604 0,1480 Valid 

LK17 0,564 0,1480 Valid 

LK18 0,643 0,1480 Valid 

LK19 0,700 0,1480 Valid 

LK20 0,673 0,1480 Valid 

         Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa kuesioner variabel 

Financial Behavior dalam penelitian ini adalah valid, maka pengujian yang sebenarnya 

akan dilakukan dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Post-Test Literasi Keuangan 
Nomor Pertanyaan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

LK1 0,451 0,1480 Valid 

LK2 0,326 0,1480 Valid 

LK3 0,312 0,1480 Valid 

LK4 0,491 0,1480 Valid 

LK5 0,289 0,1480 Valid 

LK6 0,302 0,1480 Valid 

LK7 0,212 0,1480 Valid 

LK8 0,182 0,1480 Valid 

LK9 0,685 0,1480 Valid 

LK10 0,348 0,1480 Valid 

LK11 0,177 0,1480 Valid 

LK12 0,281 0,1480 Valid 

LK13 0,433 0,1480 Valid 

LK14 0,157 0,1480 Valid 

LK15 0,238 0,1480 Valid 

LK16 0,186 0,1480 Valid 

LK17 0,234 0,1480 Valid 

LK18 0,684 0,1480 Valid 

LK19 0,281 0,1480 Valid 

LK20 0,192 0,1480 Valid 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Tabel 4.10 menunjukkan variabel literasi keuangan mempunyai kriteria valid 

untuk semua item pertanyaan dan memiliki koefisien relasi positif dan lebih besar dari 
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pada r tabel. Hal ini berarti data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan 

pengujian data lebih lanjut. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dilakukan untuk menilai suatu konsistensi dari instrument 

penelitian, dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Reliabilitas menunjukan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang 

digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap 

informasi yang sebenarnya. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach’s Alpha berada di atas 0,6 (Hair, Anderson, Tatham, dan Black, 2006). Tabel 

4.8 menunjukkan hasil uji reliabilitas tiap variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Financial Attitude Pre-Test 0,641 Reliabel 

Financial Behavior Pre-Test 0,939 Reliabel 

Literasi Keuangan Pre-Test 0,774 Reliabel 

Financial Attitude Post Test 0,783 Reliabel 

Financial Behavior Post Test 0,790 Reliabel 

Literasi Keuangan Post Test 0,679 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha post-test atas variabel 

Financial Attitude adalah 0,783, Financial Behavior adalah 0,790, dan Literasi 

Keuangan adalah 0,679. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pertanyaan 
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itu diajukan kembali, akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban 

sebelumnya. 

4.5 Hasil Uji Analisis Data 

 4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

residu memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov. Data yang berdistribusi normal dapat ditunjukan 

dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Uji ini dilakukan dengan menguji non-

parametik terhadap data residualnya, pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : data residualnya berdistribusi normal 

Ha : data residualnya tidak berdistribusi normal 

Hasil dari uji normaltias dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Financial Attitude 
Residual FA 

N 176 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 23 dan Ms. Word, 2018 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Financial Behavior 
Residual FB 

N 176 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23 dan Ms. Word, 2018. 
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 Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa adanya distribusi data normal. Dari 

hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan hasil yang memiliki 

tingkat signifikasi 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka Ho tidak dapat ditolak 

karena nilai asymp.sig(2-tailed) ≥ signifikansi α (0,05).  

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan 

uji Park yang dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual lalu 

dijadikan sebagai logaritma natural dan kemudian dilakukan regresi terhadap variabel 

bebasnya. Uji Park meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan variabel dependen 

(LnX) 

Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model penelitian. 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model penelitian. 

Kriteria pengujian adalah jika nilai P-value yang berada pada kolom Sig ≥ 0,05 

maka Ho ditolak. Jika nilai P-value yang berada pada kolom Sig < 0,05 maka Ha tidak 

dapat ditolak. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat di tabel 4.14 dan 4.15 di bawah 

ini: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Financial Attitude 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Financial Behavior 

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 23, 2018. 

Dapat diliihat bahwa hasil nilai P value yang berada pada kolom Sig. adalah 0,659 

dan 0,371 yang merupakan ≥ 0,05. Berarti Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak dan 

berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi di antara observasi dalam data 

time series maupun cross-sectional (Gujarati, 2010). Autokorelasi dapat terjadi dalam 

data cross-sectional yang dinamakan spatial correlation. Metode yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah metode Durbin-Watson dengan menggunakan program 

SPSS. Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi 

Ha  : Terdapat masalah autokorelasi  

Kriteria uji untuk autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) 

mempunyai ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d > dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti

tidak terdapat autokorelasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti

ada autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak

dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti.

1. Jika d > dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti

tidak terdapat autokorelasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti

ada autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak

dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti.
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Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel 4.16 dan 4.17 di bawah ini: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi Financial Attitude 

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 23, 2018. 

Gambar 4.4  

Hasil Autokorelasi Financial Attitude 
Sumber: Data primer diolah menggunakan Ms. Word, 2018. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi Financial Behavior 

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS23, 2018. 
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Gambar 4.5 

Hasil Autokorelasi Financial Behavior 
Sumber: Data diolah menggunakan Ms. Word, 2018. 

Berdasarkan perhitungan tabel Durbin-Watson di mana T (jumlah sampel) adalah 

176 dan k (jumlah variabel independen) adalah 1 maka dL = 1,420, dU = 1,7648, 4-dU 

= 2,2352, dan 4-dL = 2,2580 . Dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan Uji Durbin-

Watson adalah d = 1,772 dan d = 2,021 yang berarti d > dL sehingga Ho ditolak dan Ha 

tidak dapat ditolak sehingga tidak ada masalah autokorelasi. 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

 4.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. 

Analisis linier sederhana dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (Tingkat Literasi Keuangan) terhadap variabel dependen (Financial 

Attitude dan Financial Behavior). Model analisis regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Model 1  FAi  = αi + bFLi  + ↋i 

Model 2                FBi      = αi + bFLi  + ↋i     

Keterangan: 

FA : Financial Attitude (sikap keuangan) 

FB : Financial Behavior (perilaku keuangan) 

FL  : Financial Literacy (literasi keuangan) 

𝑎𝑎 : Konstanta 

b : Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

↋ : error atau residu 

Model yang didapatkan untuk model pertama berdasarkan hasil analisis regresi 

linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Model 1  FA = 33,687 + 0,062FL 

Hasil persamaan regresi model pertama dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini: 

Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Model 1 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018 

Analisis hasil tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 
1. β  = 0,062, yang artinya jika literasi keuangan meningkat sebesar satu satuan

akan meningkatkan rata-rata financial attitude pada mahasiswa sebesar 0,062

satuan.
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Model yang didapatkan untuk model kedua berdasarkan hasil analisis regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut: 

Model 2  FB = 17,394 + 0,325FL 

Hasil persamaan regresi model kedua dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini: 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Model 2 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018 

Analisis hasil tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. β  = 0,325, yang artinya jika literasi keuangan meningkat sebesar satu satuan

akan meningkatkan rata-rata financial behavior pada mahasiswa sebesar 0,325

satuan.

4.6.2 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil dari data pengolahan diperoleh tabel model summary yang ada 

di tabel 4.20 di bawah ini, untuk menunjukkan koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi Financial Attitude 
Model R R Square Adjusted R Square 

1 .112 .013 .007 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23 dan Ms. Word, 2018 
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Uji koefisien determinasi memperoleh hasil R2 sebesar 0,013 atau 1,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa financial attitude dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan 

sebesar 1,30% sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi Financial Behavior 
Model R R Square Adjusted R Square 

1 .322 .104 .099 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23 dan Ms. Word, 2018 

Uji koefisien determinasi memperoleh hasil R2 sebesar 0,104 atau 10,40%. Hal ini 

menunjukkan bahwa financial behavior dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan 

sebesar 10,40% sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. 

 4.6.3 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Cara untuk menentukan hasil uji t adalah melihat signifikansi pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari interpretasi hasil di 

kolom Sig. Jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α (Pvalue ≤ α) maka 

Ha tidak dapat ditolak dan Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut: 

Ho : variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha  : variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Hasil dari pengujian uji t dapat dilihat di tabel 4.22 dan 4.23 di bawah ini. 
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Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian pada tabel 4.22, menunjukkan bahwa 

hasil nilai signifikansi untuk variabel financial attitude adalah sebesar 0,190 > 0,05 

sehingga artinya tingkat literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap financial attitude 

mahasiswa. Jadi Ha ditolak dan Ho tidak dapat ditolak. 

Tabel 4.23 Hasil Uji t Financial Behavior dan Literasi Keuangan 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23, 2018. 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian pada tabel 4.23 di atas, menunjukkan 

bahwa hasil nilai signifikansi untuk variabel financial behavior adalah sebesar 0,000 < 

0,05 sehingga artinya tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap financial 

behavior mahasiswa. Jadi Ha tidak dapat ditolak dan Ho ditolak. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1 Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Indonesia Banking School 

Berdasarkan hasil penelitian ini, mahasiswa Indonesia Banking School memiliki 

tingkat literasi keuangan yang beragam namun rata-rata mahasiswa mempunyai 

tingkat literasi keuangan yang menengah. 

Tabel 4.22 Hasil Uji t Financial Attitude 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



82 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.24 Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

Rendah 20 11,36 

Menengah 97 55,11 

Tinggi 59 33,52 

TOTAL 176 100 

Sumber: Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2018. 

Tabel 4.25 Statistik Deskriptif 

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS 23, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.24 serta tabel 4.25 mengenai statistik deskriptif di mana rata-

rata variabel Literasi Keuangan adalah 65,77, ditunjukkan bahwa tingkat literasi 

keuangan mahasiswa STIE Indonesia Banking School yaitu 20 (11,36%) mahasiswa 

termasuk kategori rendah, 97 (55,11%) mahasiswa termasuk kategori menangah, dan 
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59 (33,52%) mahasiswa termasuk kategori tinggi dengan total seluruh responden 

sebanyak 176 mahasiswa. 

Pada bagian tingkat literasi ini akan disajikan aspek pengetahuan keuangan 

pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi dasar. Masing-masing aspek 

akan diwakilkan dengan lima butir pernyataan. Berikut adalah analisis tingkat literasi 

keuangan mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang diadopsi dari penelitian 

Ulfatun (2016): 

Tabel 4.26 Analisis Tingkat Literasi Keuangan 

Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

Aspek Pernyataan 
Tingkat Literasi Keuangan 

Rendah 
(<60%) 

Menengah 
(60-79%) 

Tinggi 
(>79%) 

Pengetahuan 
Umum Keuangan 
Pribadi 

1. Likuiditas suatu aset 45,33% 
2. Manfaat Pengetahuan

keuangan pribadi
100% 

3. Pengetahuan tentang aset
bersih

86,25% 

4. Pengetahuan tentang
pengeluaran dan pemasukan
uang

75,31% 

5. Pengetahuan tentang
perencanaan keuangan
pribadi.

91,54% 

Rata-Rata 79,86% 

Tabungan dan 
Pinjaman 

1. Karakteristik deposito 58,21% 
2. Pengetahuan tentang bunga

kartu kredit
42,44% 

3. Perhitungan bunga majemuk 91,32% 
4. Pengetahuan tentang manfaat

menabung
100% 

5. Pengetahuan tentang jenis
pinjaman

70,45% 

Rata-Rata 72,48% 

Asuransi 
1. Pengetahuan umum tentang

asuransi
85,87% 
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2. Pengetahuan tentang premi
asuransi

89,65% 

3. Kelompok masyarakat
pengguna jasa asuransi

79,78% 

4. Pengetahuan tentang jenis
asuransi

30,66% 

Aspek Pernyataan 
Tingkat Literasi Keuangan 

Rendah 
(<60%) 

Menengah 
(60-79%) 

Tinggi 
(>79%) 

5. Pengetahuan tentang risiko
asuransi

45,22% 

Rata-Rata 66,23% 

Investasi 

1. Pengetahuan tentang jenis
saham

63,21% 

2. Pengetahuan tentang investasi
jangka panjang

95,55% 

3. Pengetahuan tentang risiko
investasi

72,22% 

4. Pengetahuan tentang reksa
dana

87,78% 

5. Pengaruh harga terhadap
investasi

89,88% 

Rata-Rata 81,72% 
Sumber: Data primer diolah penulis, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.23, data primer diolah dari kuesioner penelitian menggunakan 

20 butir pernyataan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa Indonesia 

Banking School. Dapat dilihat bahwa dari 4 aspek, aspek investasi adalah aspek yang 

paling tinggi rata-ratanya yaitu 81,72% termasuk kategori tingkat literasi keuangan 

tinggi. Aspek pengetahuan umum keuangan pribadi juga termasuk kategori tingkat 

literasi keuangan tinggi sebesar 79,68% sedangkan untuk aspek tabungan dan pinjaman 
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serta aspek asuransi keduanya berada di kategori tingkat literasi keuangan menengah 

sebesar 72,48% dan 66,23%.  

4.7.2 Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan terhadap Financial Attitude. 

Dilihat dari hasil uji hipotesis 1 (Ha1) melalui uji t dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho1 : Literasi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Financial Attitude  

Ha1 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 

dapat dilihat bahwa tingkat literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap financial 

attitude mahasiswa. Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis regresi linier berganda, 

diperoleh nilai sig. variabel financial attitude 0,190 (0,190 > 0,005) artinya tingkat 

literasi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap financial attitude mahasiswa. 

Dilihat dari data kuesioner, meskipun literasi keuangan responden tergolong menengah 

tidak berpengaruh terhadap financial attitude mahasiswa. Hal ini bisa disebabkan 

karena sikap responden secara general merasa bahwa rencana keuangan seperti 

budgeting dan planning itu penting, tapi belum diimplementasikan oleh para responden 

secara nyata.  

Tabel 4.27 Analisis Financial Attitude Mahasiswa Indonesia Banking School 
Aspek 

Pernyataan 
Responden 
yang Setuju 

1. Menetapkan tujuan keuangan itu penting. 54,23% 
2. Uang bukan suatu hal yang dapat menyelesaikan masalah. 67,22% 
3. Pendapatan mencukupi keinginan. 29,45% 
4. Pendapatan mencukupi kebutuhan. 68,21% 
5. Tidak membeli barang hanya untuk kesenangan semata. 45,33% 
6. Menyimpan uang di rumah adalah hal yang tidak praktis. 10,12% 
7. Mengelola uang akan mempengaruhi masa depan. 89,70% 
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8. Menabung adalah hal yang penting. 63,44% 
9. Tidak menghabiskan uang untuk barang tidak penting. 40,11% 
10. Jasa keuangan itu menguntungkan. 87,76% 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Para responden juga cenderung menjawab bahwa pendapatan mereka belum cukup 

untuk memenuhi keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden 

bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, masih ada kecenderungan untuk 

menginginkan uang yang lebih agar keinginan mereka terpenuhi. Hal ini juga 

menunjukkan belum adanya implementasi dari literasi keuangan yang baik karena para 

responden masih banyak yang berperilaku konsumtif, mereka cenderung ingin 

memenuhi semua keinginan, dan tidak lebih banyak menginvestasi. 

Literasi keuangan juga tidak mempengaruhi sikap keuangan dikarenakan adanya 

kurangnya pemahaman bahwa meskipun responden memiliki padangan yang positif 

terhadap uang dan jasa keuangan, para responden belum mengetahui bahwa uang 

memiliki sifat terbatas, atau dengan kata lain, uang yang dihabiskan untuk satu barang 

tidak bisa dihabiskan untuk sesuatu yang lain. Selain itu, belum adanya pemahaman 

mengenai bagaimana cara memiliki keputusan yang baik dalam menabung membuat 

mahasiswa hanya memiliki pandangan bahwa menabung itu baik dan seharusnya 

dilakukan bukan sesuatu yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam 

bersikap secara sehat dalam segi keuangan. (Danes, Sharon, dan Hira, 1987). 

Selain itu, para responden juga cenderung memiliki pandangan bahwa uang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, yang mempunyai tendensi 

buruk. Selain menyelesaikan masalah hidup seseorang, uang seharusnya dapat 
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digunakan untuk amal, pendidikan, proteksi, investasi, dan biaya hidup (Sinay dan 

Noya, 2012). Pada dasarnya, keinginan manusia yang tidak terbatas menyebabkan 

manusia terus mencari uang tanpa menghiraukan orang lain. Kepedulian dengan 

sesama perlu ditumbuhkan agar uang tidak menguasai pemikiran manusia. Sehingga 

literasi keuangan yang baik belum tentu mempengaruhi sikap keuangan manusia untuk 

menjadi baik juga karena masih banyak faktor psikologis yang mempengaruhi 

terbentuknya tendensi-tendensi manusia untuk memiliki sikap egois, tidak 

menghiraukan orang lain, dan uang adalah segalanya, dan mengakibatkan terbentuknya 

sikap keuangan yang positif terhadap uang, tetapi hanya untuk kebutuhan dan kekayaan 

individu. 

Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gerrans dan Heaney 

(2016) yang mengatakan bahwa literasi keuangan sepatutnya dibedakan menjadi sikap 

dan perilaku, tetapi pengetahuan akan sikap dan perilaku yang benar-benar baik itu 

seperti apa jauh lebih penting. Penelitian dari Hira (1997) menunjukan bahwa sumber 

pengaruh sikap terhadap uang adalah orang tua, sehingga orang tua perlu menunjukan 

pada anak-anaknya sejak dini bahwa uang adalah hal yang penting dan baik tetapi 

bukan untuk kebutuhan dan kekayaan pribadi saja.  Sehingga dengan literasi keuangan 

yang cukup dan sikap atau pandangan terhadap uang yang baik, ada baiknya 

masyarakat diberikan pemikiran bahwa uang bukanlah segalanya dan tidak hanya 

untuk kekayaan semata.  

Hal lain yang dapat menyebabkan tingkat literasi keuangan tidak berpengaruh 

terhadap financial attitude adalah dikarenakan pengetahuan dan literasi seseorang tidak 
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mutlak hanya satu-satunya pembentuk sikap seseorang saja, tetapi sikap seseorang juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang cukup sulit diprediksi seperti 

lingkungan, pergaulan, cara bersosialiasi, kontrol dari orang tua, faktor 

kebiasaan, perilaku impulsive, kepuasaan hidup, stress, sosialiasi orang tua, 

materialism, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang sulit diukur dan tidak 

dimasukan dalam penelitian ini ( dan Maria, 2002; Lyons et al., 2007). 

4.7.3 Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan terhadap Financial Behavior 

Dilihat dari hasil uji hipotesis 2 (Ha2) melalui uji t dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho2 : Literasi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap Financial Behavior  

Ha2 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Behavior  

Berdasasrkan hasil hipotesis, literasi keuangan berpengaruh terhadap financial 

behavior mahasiswa. Berdasarkan tabel 4.15 hasil analisis regresi linier sederhana, 

diperoleh nilai sig. variabel financial attitude 0,000 (0,000 < 0,005) artinya tingkat 

literasi keuangan berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa. Hal ini sejalan 

dengan penemuan Atkinson dan Messy (2012) yang menyatakan bahwa financial 

behavior adalah suatu essential element dalam literasi keuangan, menurut Atkinson 

dan Messy financial behavior justru adalah variabel terpenting dalam literasi keuangan. 

Tabel 4.28 Analisis Financial Behavior Mahasiswa Indonesia Banking School 
Aspek Responden 
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Pernyataan yang Setuju 
1. Melakukan pencatatan keuangan. 51,15% 
2. Melakukan pembuatan anggaran. 52,62% 
3. Menyisihkan uang untuk keperluan tidak terduga. 23,61% 
4. Membuat batas pengeluaran. 45,67% 
5. Membuat perencanaan keuangan. 24,32% 
6. Melakukan survei harga. 88,53% 
7. Membayar tagihan tepat waktu. 86,29% 
8. Menyimpan sebagian uang (menabung). 53,11% 
9. Merasa semakin konsumtif saat pendapatan semakin

banyak.
38,33% 

10. Tidak sering meminjam uang. 26,10% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan data kuesioner, para responden melakukan manajemen uang dalam 

hal pembuatan anggaran (budgeting) (52,62%). Untuk hal pencatatan pengeluaran 

(recording) cukup banyak (51,15%) responden yang melakukan hal tersebut. Dalam 

hal membandingkan harga (price survey) sangat banyak (88,53%) responden yang 

melakukan pembandingan harga sebelum melakukan pembelian dan juga para 

responden (86,29%) melakukan pembayaran tagihan (dalam kasus ini utang teman) 

dengan tepat waktu.  

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa para responden masih belum mampu 

menetapkan tujuan maupun perencanaan keuangan dalam jangka pendek maupun 

panjang serta membuat perencanaan biaya yang akurat dan reliabel sehingga tidak 

terburu-buru dalam melakukan keputusan keuangan dan masih belum sesuai dengan 

pendapatan yang responden miliki. Penganggaran yang baik didapatkan dari 

pengetahuan bahwa melakukan rencana keuangan itu baik, penelitian Inceptia (2013) 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai budgeting dan 

financial goal-setting mempunyai perilaku keuangan yang lebih baik dibandingkan 
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mereka yang tidak. Menetapkan tujuan keuangan adalah bagian penting dari proses 

perencanaan keuangan.  

Individu yang memahami pentingnya kegiatan ini meningkatkan peluang individu 

tersebut untuk mencapai tujuan keuanannya. Menurut Inceptia pada penelitiannya 

National Financial Aptitude Analysis (2012) juga menekankan bahwa pentingnya 

memiliki tujuan yang lebih spesifik dan tertulis, karena hal ini mengaitkan tindakan 

perilaku positif yang terbentuk dari pengetahuan bahwa tujuan keuangan akan lebih 

mudah dicapai jika seseorang lebih menspesifikasikan tujuannya dan membaginya 

menjadi long term dan short term.  

Seseorang yang financially literate menurut OECD (2013) adalah seseorang yang 

mempunyai beberapa pengetahuan dasar mengenai konsep keuangan. Sehingga jika 

seseorang mempunyai pengetahuan dasar akan konsep keuangan ia akan dianggap 

literate dalam hal keuangan, dengan banyaknya dan luasnya pengetahuan mengenai 

keuangan ini, seseorang akan berperilaku secara keuangan dengan lebih baik karena 

mengetahui apa yang harusnya dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan dan rencana 

keuangannya di jangka pendek maupun panjang. 

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat literasi 

keuangan terhadap financial attitude dan financial behavior di mana variabel financial 

attitude tidak dipengaruhi oleh literasi keuangan dan variabel financial behavior 

dipengaruhi oleh literasi keuangan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.8.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Behavior 
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Berdasarkan uji t didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang 

berarti variabel independen literasi keuangan beperngaruh positif terhadap variabel 

dependen financial behavior. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi 

keuangan seseorang maka akan membentuk perilaku keuangan yang baik juga. 

Perilaku keuangan yang baik muncul karena adanya pengetahuan akan rencana 

keuangan, penetapan tujuan, dan anggaran yang baik. Kim (2004) mengatakan bahwa 

financial behavior yang baik terbentuk dari adanya pengetahuan, pengertian, dan 

implementasi di dunia nyata mengenai pentingnya memiliki pengelolaan uang yang 

baik.  

Bila mahasiswa mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dan 

mengimplementasikan pengetahuan tersebut ke sehari-harinya, maka perilaku yang 

positif mengenai uang, jasa keuangan, dan sistem keuangan akan terbentuk dan 

mahasiswa mampu berpikir lebih terbuka dan menerima informasi mengenai uang, jasa 

keuangan, dan sistem keuangan yang sering berubah dan berkembang. Tujuan dari 

pengelolaan keuangan yang merupakan bagian dari perilaku keuangan adalah untuk 

mengelola keuangan agar seseorang dapat menjadi sejahtera. Kesejahteraan ini akan 

tercapai saat seseorang mempunyai bentuk perilaku yang positif mengenai keuangan. 

Perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan dari perencanaan yang baik, kontrol 

keuangan yang baik, dan pengelolaan yang teratur (Dwiastanti, 2017).  

Menurut teori, perilaku keuangan menunjukkan bahwa karakteristik psikologis 

(seperti penghindaran risiko, penyesalan, over-confidence) mempunyai peran penting 

dalam manajemen keuangan rumah tangga maupun keuangan pribadi seorang 
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mahasiswa (Jurevičienė dan Ivanova, 2013). Hailwood dan Widdowson (2007) 

mengatakan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana seorang individu 

menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola keuangannya lebih jauh, beberapa 

aspek tersebut termasuk dalam aspek financial behavior. Kecakapan finansial menurut 

Hailwood dan Widdowson lebih menekankan kepada kemampuan untuk memahami 

konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya 

secara tepat, hal ini berarti kemampuan untuk memahami ilmu ekonomi dan keuangan 

terbentuk dari tingkat literasi keuangan seseorang yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi perilaku keuangan seseorang tersebut. 

Ida dan Dwinta (2011) mengatakan bahwa perilaku keuangan berhubungan dengan 

tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan 

individu tersebut. Tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan uang dan 

fase yang dilakukan individu secara produktif. Ada beberapa elemen yang masuk ke 

pengelolaan uang (money management) yang efektif seperti pengaturan anggaran dan 

penilaian pembelian berdasarkan kebutuhan. 

Dengan terbentuknya literasi keuangan yang positif dan lebih baik lagi, dalam 

artian adanya implementasi di dunia nyata, keinginan seseorang untuk menambah 

pengetahuan mengenai keuangan akan lebih tinggi. Agar keinginan untuk menambah 

pengetahuan terbentuk, peran keluarga dalam pendidikan pengelolaan keuangan adalah 

sesuatu yang patut ditekankan. Pemahaman tentang nilai uang dan penanaman sikap 

serta perilaku anak untuk dapat mengatur pemanfaatan uang harus dititikberatkan 

dalam keluarga (Widayati, 2012). Gutter (2008) menyatakan bahwa edukasi serta 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



93 

Indonesia Banking School 

peningkatan literasi keuangan berpengaruh dalam pembentukan pengetahuan dan 

perilaku keuangan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Robb dan James III (2009) 

yang mengatakan bahwa literasi keuangan yang mencukupi akan memberikan 

pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, penelitian dari Shaari, Hasan, 

Mohamed, dan Sabri (2013) yang mengatakan bahwa literasi keuangan merupakan 

implikasi yang penting dalam pembentukan perilaku keuangan, penelitian dari Rooij, 

Lusardi, dan Alessie (2007) yang mengatakan bahwa literasi keuangan mempengaruhi 

perilaku keuangan seseorang dalam berpartisipasi di lingkup keuangan, dan penelitian 

Lusardi dan Mitchell (2006) yang mengatakan bahwa literasi keuangan mempengaruhi 

cara seseorang berperilaku dalam mengatur kekayaan dan perencanaan keuangannya. 

4.8.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Attitude 

Berdasarkan uji t didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,190 (0,190 > 0,05) yang 

berarti variabel independen literasi keuangan tidak beperngaruh terhadap variabel 

dependen financial attitude. Hal ini terjadi karena responden, dalam hal ini adalah 

mahasiswa aktif STIE Indonesia Banking School strata satu, memiliki kecenderungan 

untuk menggunakan uang untuk hal yang menurutnya tidak penting dan pendapatan 

mereka belum bisa memenuhi keinginan mereka.  

Keinginan manusia yang tidak terbatas dapat menyebabkan hal negatif yang 

membuat manusia terus mencari uang tanpa menghiraukan orang lain. Hal lain yang 

dapat menyebabkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap financial attitude 

adalah responden masih banyak yang membeli barang hanya untuk kesenangan semata 
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sehingga tidak dapat menerapkan pengetahuan yang ia miliki bahwa seseorang yang 

financially literate harus bisa membedakan needs dan wants, guna meningkatkan 

financial attitude seorang mahasiswa harus juga memprioritaskan needs dibandingkan 

wants, hal ini akan dapat terjadi saaat literasi keuangan seorang mahasiswa sudah baik. 

Hal lain yang dapat menyebabkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

financial attitude adalah faktor terbesar dari pembentukan financial attitude adalah 

orangtua dan literasi keuangan orangtua (Norvilitis dan MacLean, 2010). Financial 

attitude juga dilihat sebagai variabel yang dapat memperluas financial behavior itu 

sendiri (Funfgeld dan Wang, 2008). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari 

tingkat literasi keuangan (FL) terhadap financial attitude (FA) dan financial behavior 

(FB) pada mahasiswa strata satu aktif di STIE Indonesia Banking School. Berdasarkan 

analisis penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa STIE Indonesia Banking School berada

di kategori menengah yaitu 65,77%, aspek tingkat literasi keuangan yang

termasuk kategori tinggi dalam mahasiswa STIE Indonesia Banking School

adalah pengetahuan umum keuangan pribadi dan investasi, untuk aspek tingkat

literasi keuangan yang termasuk dalam kategori menengah dalam mahasiswa

STIE Indonesia Banking School adalah tabungan dan pinjaman serta asuransi.

2. Variabel literasi keuangan (FL) berpengaruh positif terhadap financial

behavior (FB), karena dengan terbentuknya literasi keuangan yang positif akan

meningkatkan keinginan seseorang untuk menambah pengetahuan mengenai

cara berperilaku keuangan yang lebih baik.

3. Variabel literasi keuangan (FL) tidak berpengaruh positif terhadap financial

attitude (FA), karena sikap seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

yang cukup sulit diprediksi seperti lingkungan, pergaulan, cara bersosialiasi,
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kontrol dari orang tua, faktor kebiasaan, perilaku impulsive, kepuasaan hidup, 

stress, sosialiasi orang tua, materialism, dan faktor-faktor psikologis lainnya. 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa STIE Indonesia Banking School dapat

ditingkatkan dengan memberikan edukasi berbentuk training yang lebih

tertuju pada money management untuk mahasiswa dapat diterapkan dan serta

adanya mata kuliah Manajemen Keuangan Pribadi, bukan hanya untuk

perusahaan tetapi untuk mahasiswa itu sendiri terlebih dahulu.

2. Mahasiswa dapat memulai kebiasaan untuk melakukan pencatatan,

penganggaran, dan perencanaan keuangan serta mengurangi impulsivitas

dalam berbelanja.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen maupun

dependen menjadi luas. Seperti misalnya mempertimbangkan variabel

independen lainnya. Untuk variabel dependen dapat mempertimbangkan

variabel lain seperti gaya hidup, lingkungan, dan variabel dependen lainnya

dan melihat apakah ada hubungan antara variabel financial attitude dan

financial behavior.
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5.3 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada menganalisis pengaruh literasi keuangan 

terhadap financial attitude dan financial behavior. 

2. Responden penelitian ini terbatas pada mahasiswa program studi akuntansi, 

manajemen, dan manajemen syariah strata satu di STIE Indonesia Banking 

School. 

 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



99 
 

                                                            Indonesia Banking School 

Bulte, E. H., Lensink, R., Sayinzoga, A. (2016). Financial literacy and financial 
behavior: experimental evidence from rural Rwanda. UK: Wiley-Blackwell for 
the Royal Economic Society. The Economic Journal Vol 126. 

 

Bushan, P. dan Medury, Y. (2013). Financial literacy and its determinants. India: 
IJEBEA. 

 

Bougie, R. dan Sekaran, U. (2013). Research methods for business: a skill-building 
approach. New York: Wiley. 

 

Carpena, F., Cole, Shawn A., Shapiro, J., dan Zia, B. (2011). Unpacking the causal 
chain of financial literacy. New York: World Bank Policy Research Working 
Paper. 

 

Chaulagain, Rameesh P. (2015) Financial literacy for increasing sustainable access to 
finance in Nepal. Nepal: NRB Economic Review. 

 

Chen, H., & Volpe, R.P. (1998). An analysis of personal financial literacy among 
college students. Ohio: Financial Services Review. 

 

Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. (2008). Business Research Methods. New 
York: McGraw-Hill. 

 

Creswell, J.W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. California: Sage Publications. 

 

Curto, V., Lusardi, A., dan Mitchell, Olivia S. (2009). Financial literacy among the 
young: evidence and implications for consumer policy. 

 

Danes, Sharon M. dan Hira, Tahira K. (1987). Money management knowledge of 
college students. Pennsylvania: Journal of Student Financial Aid. Vol 17. 

 

De Bondt, Werner F. M., dan Thaler, Richard H. (1994). Financial decision making in 
markets and firms: a behavioral perspective. Massachusetts: National Bureau of 
Economic Research. Working Paper No. 4777 

 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



100 
 

                                                            Indonesia Banking School 

De Bondt, Werner F. M., Muradoglu, G., Shefrin, S., dan Staikouras, S.K. (2008). 
Behavioral finance: quo vadis? Londong: Journal of Applied Finance and 
Banking. Vol. 18.  

 

Dewi, Rina S., Udhma, Umi S., & Ulfatun Titik. (2016). Analisis Tingkat Literasi 
Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Dew, J. dan Xiao, Jing J. (2011). The financial management behavior: development 
and validation. Ohio: Association for Financial Counseling and Planning 
Education. 

 

Parrota, J. L. dan Johnson, P. J. (1998). The Impact Of Financial Attitudes And 
Knowledge On Financial Management And Satisfaction Of Recently Married 
Individuals. Ohio: Association for Financial Counseling and Planning Education 

 

Farrell, L., Risse, L., Tim, R.L. (2015). The significance of financial self-efficacy in 
explaining women’s personal finance behavior. Amsterdam: Elsevier, Journal of 
Economic Psychology. Vol. 54.  

 

Ferli, O. dan Nursanti, Tinjung D. (2017). Analisis Tingkat Literasi Keuangan 
Berdasarkan Faktor-faktor Demografi Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku 
Keuangan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School. Jakarta: STIE Indonesia 
Banking School. 

 

Fromm, Erich. (1955). The Sane Society. New York City: Holt Paperbacks. 
 

Furnham, A. (1984). Many sides of the coin: the psychology of money usage. 
Amsterdam: Elsevier, Personality and Individual Differences. Vol. 5. 

 

Goertz, Christine M., Lawrence, Dana J., Lorence J., dan Salsbury, Stacie A. (2014). 
Financial attitudes, knowledge, and habits of chiropractic students: a descriptive 
survey. Illinois: J. Can Chiropractic Association. Vol. 58. 

 

Grohmann, A., dan Menkhoff, L. (2015). School, parents, and financial literacy shape 
future financial behavior. Berlin: DIW Economic Bulletin. Vol 5. 

 

Gujarati, Damondar N. (2003). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill. 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



101 
 

                                                            Indonesia Banking School 

Hailwood, K. dan Widdowson, D. (2007). Financial literacy and its role in promoting 
a sound financial system. New Zealand: Reserve Bank of New Zealand Bulletin. 

 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., dan Black W. (2006). Multivariate data analysis. 
New Jersey: Pearson-Prentice Hall. 

 

Hayhoe, Celia R., Leach, Lauren J., Allen, M., dan Edwards R. (2005). Credit Cards 
held by college students. Ohio: Journal of Financial Counseling and Planning. 
Vol. 16. 

 

Hayhoe, Celia R. dan Watkins, Myria. (2007). Financial attitudes and family 
communication about students’ finances: the role of sex differences. Abingdon: 
Taylor & Francis Online. 

 

Heck, Ramona K. Z. (1984). The determinants of financial management behaviors 
among college students: implications for consumer education. Ithaca: Cornell 
University. 

 

Hung, A., Parker, Andrew M., dan Yoong, J. (2009). Defining and measuring financial 
literacy. California: RAND Working Paper. 

 

Huston, S.J. (2010). Measuring financial literacy. New Jersey: Journal of Consumer 
Affair. Vol. 44 

 

Ida dan Dwinta, Cinthia Yohana. (2011). Pengaruh locus of control, financial 
knowledge, income terhadap financial management behavior. Bandung: 
Universitas Kristen Maranatha 

 

Inceptia. (2012). National Financial Aptitude Analysis. Nebraska: Inceptia Org. 

 

Ivanova, O. dan Jureviciene, D. (2013). Behavioural Finance: Theory and Survey. 
Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University. 

 

Kerlinger, Fred N. (2006). Foundations of behavioral research. New York: Holt 
McDougal. 

 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



102 
 

                                                            Indonesia Banking School 

Jegadeesh, N. (1995). Advances in Behavioral Finance by Richard H. Thaler. 
American Finance Association. Vol. 50. 

 

Khosnood, M. dan Khoshnood, Z. (2011). Behavioral finance: a new paradigm in 
finance. Singapura: IPEDR. Vol. 21. 

 

Laily, Nujmatul. (2013). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Mahasiswa 
dalam Mengelola Keuangan. Malang: Universitas Negeri Malang. 

 

Lusardi, A. dan Mitchell, Olivia S. (2007). Financial literacy and retirement 
preparedness: evidence and implications for financial education. New 
Hampshire: Darthmouth College. 

 

Mabyakto, Galang. (2017). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa. 
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 

 

Margaretha, Farah dan Pambudhi, Reza Arief. (2015). Tingkat Literasi Keuangan pada 
Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi. Jakarta: Jurnal Manajemen dan 
Kewirausahaan, Vol. 17. 

 

Marsh, B. (2006). Examining the personal finance attitudes, behaviors, and knowledge 
levels of first year and senior students at Baptist universities in the state of Texas. 
Texas: BGSU. 

 

MasterCard Newsroom. (2015). “Press Release: Singapore Tops Financial Literacy 
Index in Asia Pacific”. https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/press-
releases/singapore-tops-financial-literacy-index-in-asia-pacific/ diakses pada 29 
Mei 2018 pukul 13.55 

 

Mccormick, M.H. (2009). The effectiveness of youth financial education: a review oof 
the literature. Ohio: Journal of Financial Counseling and Planning. Vol. 20. 

 

Miller, Edward M. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. New Jersey: 
Wiley-Blackwell. 

 

Miller, M., Reichelstein, J., Salas, C., Zia, B. (2014). Can you help someone become 
financially capable? Washington DC:  The World Bank Development Research 
Group. 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018

https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/press-releases/singapore-tops-financial-literacy-index-in-asia-pacific/
https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/press-releases/singapore-tops-financial-literacy-index-in-asia-pacific/


103 
 

                                                            Indonesia Banking School 

Montoya, R. dan Soledad, M. (2017). Handbook of Research on Driving STEM 
Learning with Educational Techonologies. Meksiko: Techonologico de 
Monterrey, IGI Global. 

 

Nababan, D. dan Sadalia, I. (2013). Analisis Personal Financial Literacy dan Financial 
Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 
Medan: Sumatera Utara. 

 

Nawari. (2010). Analisis Regresi dengan Ms. Excel 2007 dan SPSS 17. Jakarta: PT 
Elex Medi Komputindo. 

 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). 
Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial 
Literacy: Questionnaire and Guidance. Paris: OECD Publishing. 

 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). 
OECD/INFE High Level Principles on National Strategies for Financial 
Education. Paris: OECD Publishing. 

 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). PISA 
2012 Assesment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, 
Problem Solving, and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing. 

 

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
(Revisit 2017). Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Pankow, D. (2003). Financial values, attitudes, and goals. North Dakota: NDSU 
Extension Service. 

 

Phung, A. (2007). “Behavioral Finance” 
https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/ diakses pada 24 
Mei 2018 pukul 16.49 

 

Pompian, Michael M. (2011). Behavioral finance and wealth management: build 
optimal portofolios that account for investor biases. New Jersey: Wiley Finance. 

 

Potrich, A.C.G., Medes-Da-Silva, W., dan Vieira, K.M. (2016). Development of a 
financial literacy model for university students. Management Research Review. 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018

https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/


104 
 

                                                            Indonesia Banking School 

 

Remund, David L. (2010). Financial literacy explicated: the case for a clearer 
definition in an increasingly complex economy. New Jersey: Wiley-Blackwell. 

 

Ricciardi, V. dan Simon, Helen K. (2000). What is behavioral finance? Florida: 
Business, Education & Technology Journal. Vol. 2.  

 

Ritter, Jay R. (2003). Behavioral Finance. Amsterdam: Elsevier, Pacific-Basin Finance 
Journal. Vol. 11. 

 

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. (2008). Organizational Behavior. London: 
Pearson. 

 

Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda. (2013). SPSS vs LISREL: sebuah pengantar, 
aplikasi untuk riset. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Sewel, Martin. (2007). Behavioral Finance. Cambridge: University of Cambridge. 
 

Shaari, N.A., Hasan, N.A., Mohamed., R., Sabri., M. (2013). Financial literacy: a 
study among the university students. Malaysia: Interdisciplinary Journal of 
Contemporary Research in Business. Vol. 5. 

 

Shockey, Susan S. (2002). Low-wealth adults’ financial literacy, money management 
behaviors, and associated factors, including critical thinking. Ohio: Disertasi 
Doktoral yang belum terpublikasi. 

 

Siahaan, M. D. Rani. (2013). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Surabaya. 
Surabaya: STIE Perbanas. 

 

Sina, Peter G. dan Noya, A. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap pengelolaan 
keuangan pribadi. 2012. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

Sounders, Anthony. (2009). Financial institution management. New York: McGraw 
Hill. 

Sugiarto, Agus. (2017). “Siaran Pers OJK: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 
Meningkat”, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/


105 
 

                                                            Indonesia Banking School 

pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-
Keuangan-Meningkat/, diakses pada 02 Maret 2018 pukul 10.00 

 

Supranto. (1993). Metode Riset. Jakarta: FEUI. 
 

Teo, Thompson S.H. dan Lim, Vivien K.G. (1997). Sex, money, and financial 
hardships: an empirical study towards money among undergraduates in 
Singapore. Singapura: Journal of Economic Psychology. Vol. 18. 

 

Tezel, Zeynep. (2015). Financial Education for Children and Youth. Turki: IGI Global. 
 

Thapa, Bharat Singh. (2015). Financial literacy in Nepal: a survey analysis from 
college students. Nepal: Nrb Economic Review. 

 

Tyson, J. (2015). The expansion of financial access and financial development in 
Kenya. London: SOAS, University of London. 

 

Verbeek, M. (2012). A guide to modern econometrics. New York: Wiley.  
 

Vitt, L.A. (2004). Consumers financial decision and the psychology of values. 
Pennsylvania: Journal of Financial Services Professionals. Vol. 58. 

 

Whaley, Bryan B. (2014). Research methods in health communication: Principles and 
application. New York: Routledge. 

 

Wolcott, I. dan Hughes, J. (1999). Towards understanding the reasons for divorce. 
Melbourne: Australian Institute of Family Studies. Vol. 20. 

 

Xiao, J. J., Noring, F.E., & Anderson, J.G. (1995). College students’ attitudes towards 
credit cards. New England: Journal of Consumer Studies and Home Economics. 

 

Xiao, J. J., Sorhaindo, B., & Garman, E. T. (2006). Financial behavior of consumers 
in credit counseling. New England: International Journal of Consumer Studies. 

 

Yoong, J. (2011). Financial illiteracy and stock market participation: evidence from 
the RAND American life panel. UK: Oxford University Press. 

 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/


106 
 

                                                            Indonesia Banking School 

Zahroh, Fatimatus. (2014). Menguji Tingkat Pengetahuan, Sikap Keuangan Pribadi, 
dan Perilaku Keuangan Pribadi Mahasiswa. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Zikmund, William G., Babin, Barry J., Carr, Jon C, dan Griffin, M. (2013). Business 
Research Methods. Boston: Cengage. 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



                                                                98                                Indonesia Banking School 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agarwala, S., Amromin, G., Ben-David, I., Chomsisengphet, S., dan Evanoff, Douglas 
D. (2010). Financial counseling, financial literacy, and household decision 
making. Chicago: Pension Research Council. 

 

Alsedrah, I. dan Ahmad, N. (2014) Behavioral Finance: the missing piece in modern 
finance. Dubai: ME14 Dubai Conference. 

 

Anderloni, L. dan Vandone, D. (2010). Risk of overindebtedness and behavioral 
factors. California: Social Science Research Network. Working Paper No. 25. 

 

Atkinson, A. dan Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: results of the 
OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. Paris: 
OECD Publishing. Working Paper No. 15 

 

Baker, A. dan Tang, N. (2016). Self-esteem, financial knowledge, and financial 
behavior. Amsterdam: Elsevier, Journal of Economic Psychology. Vol. 54. 

 

Baker, H. K. dan Nofsinger, John R. (2011). Behavioral Finance: investors, 
corporations, and markets. New Jersey: John Wiley & Sons. 

 

Barberis, N. dan Thaler, R. (2002). A survey of behavioral finance. Massaachusetts: 
National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 9222. 

 

Boeri, T. dan L. Guiso. (2007). Subprime crisis: Greenspan’s Legacy. Italia: VoxEU. 
 

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., dan Allen, F. (2010). Principles of Corporate 
Finance. New York: McGraw-Hill. 

 

Brooks, M. dan Byrne, A. (2008). Behavioral finance: theories and evidence. Virginia: 
CFA Institute. 

 

Budiono, Tania. (2014). Keterkaitan Financial Attitude, Financial Behavior, dan 
Financial Knowledge pada Mahasiswa Strata I Universitas Atmajaya 
Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Atmajaya 

 

Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan..., Siti Aisyah Singgih, Ma.-Ibs, 2018



107 

Indonesia Banking School 

Lampiran 1 Uji Validitas Pre-Test Financial Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 Uji Validitas Post-Test Financial Behavior 
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Lampiran 3 Uji Validitas Pre-Test Literasi Keuangan 
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Lampiran 4 Uji Validitas Post-Test Literasi Keuangan 
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Lampiran 5 Uji Validitas Pre-Test Financial Attitude 

 

Lampiran 6 Uji Validitas Post-Test Financial Attitude 
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Lampiran 7 Uji Reliabilitas Literasi Keuangan 

Pre-Test    Post-Test 

 

Lampiran 8 Uji Reliabilitas Financial Behavior 

Pre-Test                                   Post-Test 

 

Lampiran 9 Uji Reliabilitas Financial Attitude 

Pre-Test   Post-Test 

 

Lampiran 10 Uji Normalitas Financial Attitude 
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Lampiran 11 Uji Normalitas Financial Behavior 

 

Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas Financial Attitude 

 

Lampiran 13 Uji Heteroskedastisitas Financial Behavior 
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Lampiran 14 Uji Autokorelasi Financial Attitude 

 

Lampiran 12 Uji Autokorelasi Financial Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 15 Uji Autokorelasi Financial Behavior 
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Lampiran 16 Analisis Regresi Linier Sederhana Financial Attitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 Analisis Regresi Linier Sederhana Financial Behavior  
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Lampiran 18 Uji t Financial Attitude 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 Uji t Financial Behavior 

 

 

 

 

 

Lampiran 20 Koefisien Determinasi Financial Attitude 

 

 

 

 

Lampiran 21 Koefisien Determinasi Financial Behavior 
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Lampiran 22 Kuesioner (Versi Word) Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan 
terhadap Financial Attitude, dan Financial Behavior Mahasiswa 
 
 

Perkenalkan, saya Siti Aisyah Singgih, mahasiswi Manajamen Keuangan di 
Indonesia Banking School yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai tingkat 
literasi keuangan mahasiswa sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi. 

Saya memohon kesediaan responden untuk mengisi kuesioner yang terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu financial attitude, financial behavior, dan financial literacy. 
Semua pernyataan maupun pertanyaan akan berupa pilihan ganda untuk memudahkan 
pengisian. Kuesioner ini bersifat rahasia sehingga saya tidak meminta data pribadi dari 
para responden. Diharapkan pengisian jawaban diberikan se-objektif mungkin. Saya 
berterimakasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. 

 
I. Identitas Responden 

a. Jenis Kelamin 
b. Jurusan 
c. Angkatan  
d. Email 
e. Nomor Handphone 

 
II.  Financial Attitude  

Financial attitude (sikap keuangan) adalah sikap yang dimiliki seorang individu 
saat berhadapan dengan pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan pribadi, dan 
keputusan individu dalam berinvestasi. 

Di bagian ini, Anda akan menemukan pernyataan singkat mengenai sikap keuangan 
dengan jawaban range dari 1 sampai 4.  
1: Sangat Tidak Setuju 
2: Tidak Setuju 

3: Setuju 
4: Sangat setuju 

  
a. Menurut saya perencanaan keuangan itu penting untuk kehidupan masa depan 

saya. 
b. Menurut saya uang itu bukan suatu hal yang dapat menyelesaikan masalah dalam 

hidup saya. 
c. Saya merasa bahwa pendapatan saya sudah mencukupi keinginan saya. 
d. Saya merasa bahwa pendapatan saya sudah mencukupi kebutuhan saya. 
e. Saya merasa bahwa menabung adalah hal yang penting. 
f. Saya merasa bahwa menyimpan uang di rumah adalah hal yang tidak praktis 
g. Saya tidak membeli barang hanya untuk kesenangan semata. 
h. Saya merasa bahwa mengelola uang akan mempengaruhi kehidupan masa depan 

saya. 
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i. Sikap saya terhadap jasa keuangan (bank, perusahaan kredit online, perusahaan pembiayaan 
konsumen, dan lain-lain) adalah hal itu dapat memberikan keuntungan bagi saya. 

j. Saya merasa bahwa menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting (tidak dibutuhkan) itu 
tidak baik. 

 
III. Financial Behavior 

Financial Behavior (perilaku keuangan) adalah perilaku seseorang dalam memperlakukan, 
mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada padanya. 

Di bagian ini, Anda akan menemukan pernyataan singkat mengenai perilaku keuangan dengan 
jawaban range dari 1 sampai 4. 
 
1: Sangat Tidak Setuju 
2: Tidak Setuju 

3: Setuju 
4: Sangat setuju 

 
a. Saya melakukan pencatatan keuangan untuk membantu saya mengatur pengelolaan keuangan 

saya. 
b. Saya menyimpan uang untuk keperluan yang tidak terduga (backup money). 
c. Saya membuat batas pengeluaran agar membantu saya untuk hidup hemat. 
d. Saya membuat membuat perencanaan keuangan. 
e. Saya melakukan pembuatan anggaran untuk membantu pengelolaan keuangan. 
f. Saya melakukan survei harga karena dapat membantu saya mendapatkan barang dengan harga 

yang lebih murah. 
g.  Saya membayar tagihan atau kewajiban dengan terpat waktu (kartu kredit, telepon, pulsa, utang 

teman). 
h. Saya selalu menyimpan sebagian dari uang saya. 
i. Saya tidak konsumtif walaupun pendapatan saya semakin bertambah. 
j.  Saya tidak sering melakukan meminjam uang dari teman atau keluarga. 
 
 
IV. Financial Literacy (Mengadopsi kuesioner Chen dan Volpe, Brent A Marsh, dan Nababan dan 

Sadalia.) 
Financial Literacy (literasi keuangan) adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, 

kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan, kemampuan membuat keputusan 
keuangan, dan keyakinan dalam perencanaan keuangan di masa depan. 

Di bagian ini, Anda akan menemukan pernyataan singkat mengenai keuangan dasar dengan 
pilihan jawaban setuju (S) atau tidak setuju (TS).  

 
a. Aset adalah kekayaan yang harus segera dilunasi  
b. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang  
c. Pengelolaan uang yang baik dapat membantu pembuatan rencana jangka pendek dan 

jangka panjang  
d. Pendapatan adalah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, 

sedangkan pengeluaran adalah arus uang keluar yang digunakan untuk membeli barang 
atau jasa yang dibutuhkan. 

e. Cara membuat perencanaan keuangan adalah menentukan kondisi finansial saat ini tanpa 
mempertimbangkan masa depan. 
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f.     Deposito dapat digunakan oleh nasabah perseorangan dalam bentuk surat berharga. 
g. Perhitungan bunga atas utang kartu kredit dimulai dari tanggal pembukaan atau terbitnya 

kartu kredit. 
h. Perhitungan bunga majemuk akan terus berubah dari tahun ke tahun dihitung dari modal 

tahun sebelumnya. 
i.    Manfaat menabung dalam pengelolaan keuangan pribadi adalah untuk menyimpan uang 

untuk keperluan masa depan. 
j.    Kredit Pemilikan Rumah adalah jenis pinjaman berupa investasi yang mempunyai jangka 

waktu paling lama 50 tahun. 
k. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara 

mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain. 
l.    Salah satu jenis asuransi adalah asuransi pribadi. 
m. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai suatu 

kewajiban dari pemilik asuransi kepada perusahaan asuransi. 
n. Semua kelompok masyarakat dapat menggunakan jasa asuransi untuk melindungi aset 

mereka. 
o. Investasi adalah bentuk penanaman modal atau uang yang keuntungannya dapat diambil 

di masa depan. 
p. Reksadana menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi. 
q. Risiko spekulatif terjadi saat individu sudah melakukan perencanaan keuangan yang sudah 

baik. 
r.    Nilai saham biasa lebih rendah dibandingkan nilai saham preferen. 
s. Risiko bisnis selalu membawa keuntungan bagi seorang investor. 
t.    Inflasi yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap investasi. 
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