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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to determine the financial level of STIE Indonesia Banking School 
students and 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 ordinal scale 
is used to measure the influence of financial literacy on financial attitude and behavior, this research 
also used 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. 

PENDAHULUAN 
 
Literasi keuangan telah dianggap sebagai sesuatu yang esensial bagi masyarakat yang akan dan 

sedang berada di lingkungan yang selalu meningkat kompleksitas lingkungannya. 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. 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 
(Huston, 2010) sehingga 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 keputusan, kesimpulannya, literasi 
keuangan lebih mendalam dibandingkan konsep dasar edukasi keuangan. 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.  

Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan nasional di tahun 2016 yang dilakukan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan 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. 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 (Xiao, Noring, dan Anderson, 1995). 

Sikap keuangan (financial attitude) dan perilaku keuangan (financial behavior) seseorang tidak 
terlepas dari tingkat literasi keuangan mereka, karena menurut Hung (2009) literasi keuangan dapat 
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didefinisikan sebagai suatu pengetahuan, sikap, serta perilaku, dengan pengetahuan yang 
menggabungkan sikap dan perilaku individu. 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). 

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, Risse, dan Tim, 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. Perilaku keuangan terbentuk mulai dari kecil hingga dewasa. Edukasi keuangan pada 
usia dini sangat menentukan perilaku keuangan seseorang (Montoya dan Soledad, 2017). 

Perilaku keuangan 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). 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. 

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.  

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. 

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 
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).  

 
 

1.1 Masalah Penelitian 
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 
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meningkatkan isolasi, stress, depresi, dan harga diri yang rendah, hal ini dapat menghasilkan atau 
memperburuk ketegangan.  

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 mengkonsumsi sesuatu. Perilaku konsumtif ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi 
barang atau jasa secara berlebihan tanpa memperhatikan skala prioritas 

 
1.2 Rumusan 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? 
 

LANDASAN TEORI 
 
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). 

 
2.1.1 Literasi Keuangan 
Beberapa definisi literasi keuangan adalah sebagai berikut: 

• Menurut OECD, 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). 

• 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. 

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

 
2.1.2 Sikap Keuangan 
Beberapa definisi sikap keuangan adalah sebagai berikut: 

• Menurut Montoya dan Soledad (2017) 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. 

• Menurut Shockey (2002), sikap keuangan adalah kombinasi dari beberapa konsep, 
informasi, dan perasaan mengenai pembelajaran 

Menurut Marsh (2006) dan Shockey (2002) Sikap Keuangan dapat dinilai dari beberapa hal 
berikut:  

1. Orientasi keuangan dan kebiasaan merencanakan anggaran seorang individu. 
2. Sikap individu dalam menghadapi perkembangan uang dan jasa keuangan. 
3. Kebiasaan dalam memberikan keamanan keuangan.  
4. Sikap individu dalam mengatur keuangan pribadi. 
 
2.1.3 Perilaku Keuangan 

Beberapa definisi perilaku keuangan adalah sebagai berikut: 
1 Menurut Tezel (2015) 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. 

2 Menurut Ricciardi dan Simon (2000) perilaku keuangan (financial behavior) adalah ilmu yang 
di dalamnya ada interaksi dari berbagai disiplin ilmu (interdisplineary) dan terus berintegrasi 
sehingga dalam pembahasannya tidak bisa dilakukan isolasi 

3 Menurut Baker dan Nofsinger (2011) perilaku keuangan adalah cara mempelajari bagaimana 
manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. 

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. 

Menurut Heck (1984) ada 9 perilaku keuangan pribadi (personal financial behavior). Empat 
perilaku pertama diidentifikasi sebagai “planning behavior” dan lima perilaku selanjutnya sebagai 
“implementing behavior”:’ 

 Planning behavior: 
1 Menetapkan tujuan keuangan 
2 Memperkirakan biaya secara akurat. 
3 Memperkirakan pendapatan dengan tepat. 
4 Perencanaan dan penganggaran belanja 
Implementing behavior: 
5 Mempertimbangkan beberapa alternatif ketika membuat keputusan keuangan. 
6 Menyesuaikan untuk memenuhi keadaan keuangan darurat. 
7 Memenuhi tenggat waktu atau tagihan tepat waktu. 
8 Berhasil memenuhi tujuan keuangan. 
9    Berhasil melaksanakan rencana pengeluaran. 
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2.2 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 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:  
 
   

 
 
 
 

  
Kerangka Pemikiran 

                 Sumber: Data diolah penulis, 2018.  
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 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. 

 
2.3 Pengaruh Antar Variabel 
 
      2.3.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Attitude 

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).  

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, Luksanders, 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: 
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Ha1: Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 
 

2.3.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Behavior 
Implikasi dasar dari literasi keuangan adalah perubahan dari perilaku keuangan seseorang 

(Lusardi, Mitchell, dan Curto 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.  

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. Lusardi, 
Mitchell, dan Curto (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  

 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Objek Penelitian 
Objek atau responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

yang berasal dari jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Manajemen Keuangan Syariah. Berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari Bagian Akademik STIE Indonesia Banking School tahun 2018, jumlah 
mahasiswa aktif dari angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016 yang sudah mengambil mata kuliah 
Manajemen Keuangan berjumlah 313 mahasiswa.  

 
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 yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling 
purposive dan perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin, karena jumlah mahasiswa aktif tahun 
2013 – 2016 adalah 313 dan margin of error yang digunakan adalah 5% maka angka yang didapatkan 
dari rumus Slovin adalah 176 sampel. 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. 
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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. 
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 permasalahan akuntansi, kesulitan perencanaan keuangan, suku bunga, perolehan dan 
penggunaan dana, dan investasi. 
 

3.3. Operasionalisasi Variabel 
Tabel 1 

Operasionalisasi 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 

(Chen dan Volpe, 1998, 
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.  
Dinilai berdasarkan 
penelitian Chen dan Volpe 
(1998). 

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.  

 
Financial Attitude (FA) 
 

Keadaan pikiran, pendapat, 
serta penilaian tentang 
keuangan 
(Pankow, 2003) 

1. Orientasi 
keuangan dan 
kebiasaan 
merencanakan  
anggaran seorang 
individu. 
2. Sikap individu 
dalam menghadapi 
perkembangan uang 
dan jasa keuangan. 
3. Kebiasaan dalam 
memberikan keamanan 
keuangan.  
4. Sikap individu 
dalam mengatur 
keuangan pribadi 
(Marsh, 2006 dan 
Shockey 2002) 

Ordinal Scale 1-4 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Financial Behavior (FB) Cara manusia secara 
aktual berperilaku dalam 

sebuah penentuan 
keuangan (Baker dan 

Nofsinger, 2011) 

1. Menetapkan tujuan 
keuangan. 
2. Memperkirakan biaya 
secara akurat. 
3. Memperkirakan 
pendapatan dengan 
tepat. 
4.   Perencanaan dan 
penganggaran belanja 
5.   Mempertimbangkan 
beberapa alternatif ketika 
membuat keputusan 
keuangan. 
6.  Menyesuaikan untuk 
memenuhi keadaan 
darurat. 
7.  Memenuhi tagihan 
tepat waktu. 
8.  Berhasil memenuhi 
tujuan keuangan. 
9.  Berhasil melakukan 
rencana pengeluaran. 

(Heck dalam Zahroh, 
2014:16, Shockey (2002) 

 
Ordinal Scale 1-4 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
 

3.4 Metode Analisis Data 
Instrumen penelitian diolah dengan alat bantu hitung SPSS 23 untuk menguji validitas dan 

reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan 176 sampel untuk post-test dengan taraf signifikansi 5%. Jika 
nilai r hitung dari instrument lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan (r hitung > r tabel) maka item 
instrument dinyatakan valid. Hasil pengujian menggunakan 10 pertanyaan untuk variabel sikap 
keuangan, 10 pertanyaan untuk variabel perilaku keuangan, dan 20 pertanyaan untuk literasi 
keuangan.  

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha berada di atas 0,6 (Hair, 
Anderson, Tatham, dan Black, 2006). Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan 
uji t serta koefisien determinasi untuk pengujian hipotesis yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh positif dari literasi keuangan dengan variabel sikap keuangan serta ada tidaknya pengaruh 
positif dari literasi keuangan dengan variabel perilaku keuangan. 

Analisis penelitian 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 
sederhana dalam penelitian ini yaitu (Cooper dan Schindler, 2008): 

Model 1  FAi  = α i + bFLi  + ↋ i 
Model 2                FBi      = α i + bFLi  + ↋ i      
Keterangan: 
FA  : Financial Attitude (sikap keuangan) 
FB  : Financial Behavior (perilaku keuangan) 
FL  : Financial Literacy (literasi keuangan) 

  : Konstanta 
b  : Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
↋  : error atau residu 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Uji Kualitas Data 
4.1.1 Uji Validitas 
  Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate Pearson’s. Suatu instrumen akan 

dikatakan valid saat koefisien korelasi atau r-hitung lebih besar dibandingkan dengan koefisien korelasi 
r-tabel pada taraf signifikansi 0,05. R tabel adalah df = n-2 adalah 0,1480. Uji validitas dalam penelitian 
ini dilakukan dengan alat bantu Program SPSS Versi 23. Hasil uji validitas untuk tiap variabel 
menunjukkan angka di atas 0,1480 yang berarti instrument yang digunakan untuk tiap variabel 
penelitian ini adalah valid. 
 
 

4.1.2 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 di 
bawah ini menunjukkan nilai reliabilitas tiap variabel penelitian ini: 

Tabel 2  
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 
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua instrument variable di penelitian ini 

adalah reliabel. 
 
4.2 Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

Tabel 3 
Hasil Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa STIE IBS 

 
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. 
Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat 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 59 (33,52%) mahasiswa termasuk kategori tinggi 
dengan total seluruh responden sebanyak 176 mahasiswa. Menurut Chen dan Volpe (1998) kategori 
menengah adalah tingkat literasi keuangan di antara 60 sampai 79 persen, berdasarkan penjabaran di 
atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa Indonesia Banking School adalah menengah 
sebanyak 97 mahasiswa (55,11%). 
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Tabel 4 
Statistik Deskriptif 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah menggunakan Ms. Excel, 2018. 
Berdasarkan tabel 4 mengenai statistik deskriptif di mana rata-rata tingkat literasi keuangan 

mahasiswa (FL) adalah 65,77 yang termasuk rentang menengah, rata-rata financial attitude (FA) 
mahasiswa adalah 3,4, dan rata-rata financial behavior (FB) mahasiswa adalah 3,6. Untuk nilai tertinggi 
tingkat literasi keuangan mahasiswa (FL) adalah 95 dan nilai terendah adalah 20, untuk nilai tertinggi 
financial attitude (FA) mahasiswa adalah 3,80 dan nilai terendah adalah 1,90, dan untuk nilai tertinggi 
financial behavior (FB) mahasiswa adalah 3,90 dan nilai terendah adalah 1,80.  

Dilihat dari 4 aspek yang berada di kuesioner yaitu pengetahuan umum keuangan pribadi, 
tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi, 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 serta aspek asuransi keduanya berada di kategori tingkat literasi 
keuangan menengah sebesar 72,48% dan 66,23%.  

 
4.3 Hasil Analisis 
Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier sederhana, model dari 

analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut: 
Model 1   FAi   = α i + bFLi  + ↋ i      
Model 2   FBi  = α i + bFLi  + ↋ i      
Hasil persamaan regresi model pertama dapat dilihat di bawah ini: 
 
 
 
 
R Square    = 0.013 
Prob (F-Statistics) = 6.281 
Sedangkan hasil persamaan regresi model kedua dapat dilihat di bawah ini: 
 
 
 
 
R Square    = 0.104 
Prob (F-Statistics) = 5.480 
Analisis hasil tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Untuk model pertama, β  = 0,062, yang artinya jika literasi keuangan meningkat sebesar satu 
satuan akan meningkatkan rata-rata financial attitude pada mahasiswa sebesar 0,062 satuan 

2. Untuk model kedua, β  = 0,325, yang artinya jika literasi keuangan meningkat sebesar satu satuan 
akan meningkatkan rata-rata financial behavior pada mahasiswa sebesar 0,325 satuan 
 
4.4 Uji Parsial (t) 
 
4.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Attitude 
Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

FA      = 33,687 + 0,062FL  
                                                    (0.190) 

 

FB      = 17,394 + 0,325FL 
                                                    (0.000) 
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Ha1  : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Attitude 
Hasil nilai signifikansi untuk variabel financial attitude adalah sebesar 0,190 > 0,05 sehingga artinya 

tingkat literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap financial attitude mahasiswa sehingga Ha ditolak. 
Literasi keuangan responden yang tergolong menengah namun tidak berpengaruh terhadap financial 
attitude mahasiswa dapat disebabkan karena sikap responden secara umum merasa bahwa rencana 
keuangan seperti budgeting dan planning itu penting, tapi belum diimplementasikan oleh para 
responden secara nyata. Belum adanya pemahaman mengenai bagaimana cara memiliki keputusan 
yang baik dalam menabung juga 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. 

 
4.4.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Financial Behavior  
Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
Ha2  : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Financial Behavior 
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. 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 5 
Hasil Kuesioner Perilaku Keuangan 

Aspek Pernyataan Responden 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 mereka yang tidak. 
Menetapkan tujuan keuangan adalah bagian penting dari proses perencanaan keuangan.  

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 
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keuangan dengan lebih baik karena mengetahui apa yang harusnya dilakukan untuk mencapai tujuan 
keuangan dan rencana keuangannya di jangka pendek maupun panjang. 
 

4.4 Implikasi Manajerial 
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). 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. 

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. 

 
KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 
 
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, kontrol dari orang tua, faktor kebiasaan, 
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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. 

 
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. 
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