
 
 

BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

2.1 Model Peneltian Terdahulu 

Visa’s International Financial Literacy melakukan survei di bulan 

Februari dan April 2012 dengan 25.500 partisipan di 28 negara. Indonesia termasuk 

di peringkat ke 27 dengan nilai 27.7% dari 28 negara. 

 

Gambar 2.1 Visa’s International Financial Literacy, sumber: (Visa ’ s International 

Financial Literacy, 2012) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isomidinova, Singh, dan 

Singh, (2017) dengan sampel 110 responden yang mengatakan bahwa melek 

finansial individu di Uzbekistan rendah karena masa lalu oleh Rezim Uni Soviet 

tidak dianjurkan untuk melakukan perencanaan keuangan pribadi, karena peluang 

keuangan yang sangat terbatas. Variabel independen yang digunakan adalah 

financial education, financial socialization agents, dan money attitude. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Chmelikova, (2015) melakukan survei di 

Universitas Masaryk, Fakultas Ekonomi dan Administrasi di Republik Ceko. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen financial knowledge, financial 

behavior dan financial attitude. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Determinasi Literasi Keuangan: Pendekatan Kuantitatif di antara 

Mahasiswa di Tashkent, Uzbekistan, sumber: Isomidinova & Singh, (2017). 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Literasi Keuangan atas Mahasiswa Keuangan: Sebuah Analisa 

Empiris dari Czech Republic, sumber: Chmelikova, (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Garg & Singh, (2017) dengan sampel para 

kalangan pemuda di dunia yang kisaran berumuran 15-24 tahun. Penelitian ini 

menggunakan financial knowledge, financial attitude, dan financial behavior 

sebagai variabel independen terhadap financial literacy. 
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Gambar 2.4 Literasi Keuangan diantara Pemuda, sumber: Garg & Singh, (2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kadoya & Khan, (2017) tentang 

menjelaskan financial literacy di Jepang: bukti baru yang digunakan financial 

knowledge, behavior, and attitude. Variabel independen yang digunakan financial 

knowledge, financial behavior, dan financial attitude. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Penjelasan Literasi Keuangan di Jepang: Fakta Baru Pengunaan 

Pengetahuan Keuangan, Sikap, dan Perilaku, sumber: Kadoya & Khan, (2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Mawar, & Ripain, (2016) 

mengatakan bahwa literasi keuangan di Malaysia masih di katakan rendah dengan 

nilai 41.7% di peringkat ke 10. Sehingga Bank Sentral Malaysia bekerjasama 

dengan kementerian pendidikan di Malaysia untuk meningkatkan pendidikan 

keuangan dan mendidik siswa maupun mahasiswa menjadi lebih baik dalam 

membuat keputusan keuangan. Gaya hidup mahasiswa di Malaysia diberikan 

kebebasan yang besar oleh wali mereka sendiri, sehingga mereka membuat 

keputusan belanja. Penelitian ini menggunakan 201 pelajar dalam program 
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perbankan dan keuangan Islam, Fakultas Manajemen dan Muamalah KUIS. 

Variabel independen yang digunakan adalah financial knowledge, financial 

education dan financial attitude. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Literasi Keuangan atas Pemuda: Sebuah Kasus dari Islamic Banking 

dan Mahasiswa Keuangan di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, sumber: 

Ahmad et al., (2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Mohammed, Salleh, & Rashid, 

(2017) mengatakan bahwa etnis tionghoa, mahasiswa perguruan tinggi swasta, 

mahasiswa baru tidak pernah membahas tentang keuangan dengan orang tua 

mereka di masa kecil, sehingga mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan 

keuangan dan penelitian ini menggunakan 340 responden. Peneliti mengelola 

sendiri kuesioner dengan cara face to face dan dapat membantu responden mengerti 

isi kuesioner. Variabel independen yang digunakan adalah family influence, 

personality characteristics: financial attitude. financial behaviors, dan financial 

knowledge. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akram, Abbas, dan Draz, (2016) dengan 

sampel 137 mahasiswa yang tinggal di Pakistan. Variabel independen yang 

digunakan adalah general financial awareness, financial attitude, financial 

behavior, dan financial knowledge. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Potrich, Vieira, & Mendes-

Da-Silva, (2016) menggunakan 534 responden mahasiswa di Brazil Selatan 

universitas swasta maupun negeri. Variabel independen dari penelitian ini terdiri 

dari financial knowledge, financial behavior, dan financial attitude. 

Penelitian yang dilakukan oleh Albeerdy dan Gharleghi, (2015) 

menggunakan 105 kuesioner yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan 

variabel financial education, financial socialization agents, dan money attitude. 

Penelitian yang dilakukan Agarwalla, Barua, Jacob, dan Varma, (2015) 

dengan sampel 754 pekerja muda di Urban India. Penelitian ini menggunakan 

hubungan variabel independen financial behavior, financial attitude dan financial 

knowledge. 

Penelitian yang dilakukan oleh Potrich, Vieira, Coronel, dan Bender Filho, 

(2015) menggunakan 991 sampel individu di Brazil Selatan. Variabel yang 

digunakan adalah variabel financial attitude, financial behavior, dan financial 

knowledge. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ozdemir, Temizel, Sonmez, & ER, (2015) 

dengan pengambilan sebanyak 250 sampel dan meneliti hubungan variabel 

demographic, awareness of financial product, dan financial attitude terhadap 

financial literacy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thapa & Nepal, (2015) dengan 436 sampel 

mahasiswa. Hubungan variabel dalam penelitian ini adalah demographic yang 

mencakup umur, jenis kelamin dan pendapatan, educational terdiri dari level, type, 

stream, dan university affiliation, dan personality characteristics yang mencakup 
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financial attitude, financial behavior dan financial influence terhadap financial 

literacy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bayrakdaroglu & SAN, (2015) dengan 329 

responden dari departemen bisnis administrasi, Universitas Mugla Sitki Kocman. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen financial education terhadap 

financial literacy. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aggarwal dan Gupta, (2014) 

menggunakan 180 sampel yang dikumpulkan di India, tentang pengaruh 

educational level dan dicipline dengan gender terhadap financial literacy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shirantha Heenkenda (2014) tentang 

pengaruh perilaku menabung, investasi dan mekanisme pembayaran, kesadaran 

akan produk keuangan, manajemen risiko, dan pengetahuan keuangan terhadap 

literasi keuangan. Penelitian ini dilakukan kepada kepala rumah tangga di Sri Lanka 

sebanyak 1100 kuesioner. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sohn, Joo, Grable, Lee, dan Kim, (2012) 

meneliti hubungan variabel financial socialization agents, financial experiences, 

dan money attitude. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agarwalla, Barua, Jacob, & 

Varma, (2012) tentang pengaruh demographic, financial knowledge, financial 

behavior, financial attitude, dan awareness of financial product terhadap financial 

literacy. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gathergood, (2012) adalah 

konsumen UK yang menggunakan kartu kredit. Variabel independen yang 
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digunakan adalah adalah self control, demographic, dan attitude terhadap financial 

literacy. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jorgensen dan Savla, (2010) menggunakan 

420 sampel terhadap mahasiswa. Variabel independen yang digunakan adalah 

parental influences, financial knowledge, financial attitude, dan financial behavior 

terhadap financial literacy. 

Penelitian yang di teliti oleh Lusardi, Mitchell, & Curto, (2010) 

menggunakan 7.417 responden. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

financial knowledge terhadap financial literacy. 

Berdasarkan penelitian yang di teliti oleh Ibrahim, Harun, dan Isa, (2009) 

dilakukan di Malaysia dengan 133 responden penelitian yang meneliti financial 

knowledge, financial attitude, dan family influences terhadap financial literacy. 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Financial literacy adalah kepemilikan ketrampilan dan pengetahun yang 

membuat keputusan seseorang yang efektif terhadap sumber daya keuangan. 

Financial literacy memberikan pengetahuan ketrampilan, dan alat yang dibutuhkan 

bagi individu untuk mendapatkan informasi keputusan keuangan dengan 

keyakinan, untuk mengelola kekayaan pribadi dengan efisiensi dan untuk 

meningkatkan kompetensi keuangan untuk meminta layanan keuangan yang lebih 

baik (Ali, 2013). Menurut Lusardi dan Mitchell (2011) berpendapat bahwa 

financial literacy merupakan ilmu dan kemampuan seseorang untuk 

mempraktekkan atau mengaplikasikan keuangannya. Potrich, Vieira, Coronel, dan 
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Bender Filho (2015) & Huston (2010) juga mengatakan bahwa literasi keuangan 

memiliki dua dimensi: pemahaman yang mewakili pengetahuan keuangan pribadi 

dari pendidikan keuangan, dan penggunaan yang berarti penerapan dari manajemen 

pengetahuan keuangan pribadi. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara Financial Education terhadap Financial Literacy 

Edukasi merupakan pembelajaran tentang ketrampilan, ilmu, dan 

kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan 

pelatihan, pengajaran, maupun penelitian. Menurut Wagner, (2015) pendidikan 

keuangan dipelajari dengan tiga cara. Cara pertama memperkirakan bagaimana 

pendidikan keuangan mempengaruhi nilai financial literacy individu. Cara kedua 

mempelajari dampak pendidikan keuangan terhadap perbedaan perilaku keuangan 

jangka pendek. Cara ketiga memperkirakan dampak pendidikan finansial terhadap 

perbedaan perilaku keuangan jangka panjang. 

Pendidikan keuangan memberdayakan individu untuk mengambil 

keputusan keuangan mereka dengan cara yang lebih baik (Vyvyan, Blue, & Brimble, 

2014). Pendidikan keuangan adalah program, pengetahuan dan keterampilan apa 

pun yang membahas konsep dan topik keuangan yang mendidik dan meningkatkan 

kemampuan membaca siswa secara keuangan (Zaimah, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Albeerdy & Gharleghi, (2015); 

Isomidinova & Singh, (2017); Thapa & Nepal, (2015); Ahmad et al., (2016); 

Bayrakdaroglu & SAN, (2015) menyimpulkan bahwa financial education 
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berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy yang bermakna semakin 

tinggi pendidikan keuangan maka semakin baik mahasiswa dalam mengelola 

keuangannya. Terjadi perbedaan hasil penelitian yang menyatakan financial 

education tidak berpengaruh signifikan terhadap financial literacy (Aggarwal & 

Gupta, 2014). 

2.3.2 Pengaruh antara Financial Socialization Agents terhadap Financial 

Literacy 

Agen sosialisasi keuangan adalah agen-agen yang melakukan sosialiasi, 

seperti sekolah, teman, keluarga, maupun media sosial. Penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa orang memperoleh pengetahuan keuangan tidak hanya dari 

jaringan pendidikan keuangan tetapi juga dari interaksi dengan agen sosialisasi 

seperti keluarga, teman, media, dan sekolah (Mitchell, Lusardi, & Curto, 2009). 

Umumnya, agen utama sosialisasi siswa adalah anggota keluarga, teman 

sederajat, teman sekolah, dan sosial media. Calamato, (2011) menyatakan bahwa 

87% siswa belajar bagaimana mengelola uang dari orang tua mereka dan 

menambahkan bahwa hampir semua remaja belajar tentang pengelolaan uang 

pribadi dari orang tua mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sohn et al., (2012); Isomidinova & Singh, 

(2017) yang menyimpulkan financial socialization agents memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap financial literacy yang berarti agen sosialisasi seperti 

anggota keluarga, teman sederajat, teman sekolah, maupun sosial media memiliki 

pengaruh terhadap mengelola keuangan. Berbeda dengan riset yang di teliti oleh  
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Albeerdy & Gharleghi, (2015) yang menyimpulkan financial socialization agents 

tidak berpengaruh signifikan terhadap financial literacy. 

2.3.3 Pengaruh antara Money Attitude terhadap Financial Literacy 

Uang adalah isu penting bagi orang-orang, tidak hanya sebagai komoditas 

utilitarian tetapi juga sebagai representasi emosional yang bernilai atau melalui 

makna simbolis (Engelberg dan Sjöberg, 2006). Uang itu sama universal tetapi 

sikap individu yang bisa membuat perbedaan. Sikap tentang uang merupakan 

pemahaman individu perihal uang berdasarkan pengalaman dan situasi yang 

dialami dalam kehidupan (Taneja, 2012). Jika semakin banyak pengalaman 

mengenai pemecahan masalah keuangan maka dalam mengelola keuangan akan 

semakin baik karena sikap terbentuk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Albeerdy & Gharleghi, (2015); Sohn et al., 

(2012) menyimpulkan bahwa money attitude berpengaruh signifikan positif 

terhadap financial literacy yang berarti memiliki banyak pengalaman dalam 

perilaku uang maka semakin baik dalam mengelola keuangan. Berbeda dengan riset 

yang dilakukan oleh Isomidinova & Singh, (2017) menyimpulkan bahwa perilaku 

uang tidak berpengaruh signifikan terhadap financial literacy. 

2.3.4 Pengaruh antara Financial Knowledge terhadap Financial Literacy 

Pengetahuan keuangan dan literasi keuangan selalu digunakan secara 

bergantian. Pengetahuan keuangan dapat didefinisikan sebagai persediaan ilmu 

melalui pendidikan dan/atau pengalaman yang secara khusus terkait rancangan 

produk keuangan pribadi yang diperoleh (Ahmad et al., 2016). 
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Sisi lain, orang yang kekurangan pengetahuan keuangan akan menghadapi 

konsekuensi negatif dalam manajemen keuangan. Menurut Lusardi & Mitchell, 

(2013) tingkat pengetahuan keuangan yang rendah, menunjukkan bahwa akan 

sangat sulit untuk menyediakan alat untuk membantu orang yang berfungsi lebih 

efektif dalam pasar keuangan dan kredit yang kompleks yang membutuhkan 

pembuatan keputusan keuangan yang canggih. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al., (2017); Agarwalla et al., 

(2012, 2015); Akram et al., (2016); Chmelíková, (2015); Garg & Singh, (2017); 

Heenkkenda, (2014); Ibrahim et al., (2009); Jorgensen & Savla, (2010); Kadoya & 

Khan, (2017); Ahmad et al., (2016); Lusardi et al., (2010); Potrich et al., (2015, 

2016) menyimpulkan financial knowledge pengaruh signfikan positif terhadap 

financial literacy yang berarti semakin banyak pengetahun keuangan seseorang 

maka semakin baik dalam mengelola keuangan secara tertata maupun tersusun. 

2.3.5 Pengaruh antara Financial Behavior terhadap Financial Literacy 

Pada penelitian ini salah satunya variabel independen yang diteliti adalah 

financial behavior atau perilaku seseorang dalam mengatur dan mengelola masalah 

finansial pribadinya, Behavior sendiri memiliki makna yang berarti perilaku 

ataupun ekspresi sebenarnya yang dapat diungkapkan atau dipertunjukkan melalui 

bahasa tubuh. Sedangkan financial behavior berarti perilaku yang dilakukan atau 

diterapkan mengenai kegiatan finansial sehari-hari baik itu dalam mengelola, 

menggunakan dan menyimpan harta ataupun kekayaan seseorang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agarwalla et al., (2012, 2015); Garg & 

Singh, (2017); Jorgensen & Savla, (2010); Kadoya & Khan, (2017); Potrich et al., 
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(2015, 2016); Chmelikova, (2015) yang menyatakan bahwa financial behavior 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap  financial literacy yang berarti 

semakin mengerti tentang perilaku keuangan dimiliki oleh individu semakin baik 

juga dalam mengelola keuangan. Berbeda penelitian dengan Abdullah et al., (2017); 

Akram et al., (2016); Thapa & Nepal, (2015) yang menyimpulkan bahwa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial literacy. 

2.3.6 Pengaruh antara Financial Attitude terhadap Financial Literacy 

Attitude sangat diperlukan bagi setiap individu dan setiap hari dalam 

segala aspek kehidupan manusia, dan tidak terkecuali juga terhadap aspek keuangan. 

Financial attitude yang dimiliki seseorang dapat membantu individu itu dalam 

menentukan berperilaku dan sikap dalam aspek keuangan. Seperti contoh dalam hal 

mengelola keuangan, penganggaran keuangan, ataupun dalam hal bentuk investasi 

yang diambil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Thapa dan Nepal, (2015) Agarwalla et al., 

(2012) mengungkapkan bahwa financial attitude memiliki korelasi positif terhadap 

financial literacy. Hal ini dikarenakan sikap positif yang diambil oleh individu 

dalam mengatasi hal-hal finansial seperti ketertarikan untuk mencari lebih banyak 

informasi keuangan akan berdampak terhadap individu yang lebih baik. 

Berdasarkan penelitian yang di teliti Abdullah et al., (2017); Agarwalla et 

al., (2015); Akram et al., (2016); Garg & Singh, (2017); Ibrahim et al., (2009); 

Jorgensen & Savla, (2010); Kadoya & Khan, (2017); Potrich et al., (2016, 2015) 

Ahmad et al., (2016) Chmelikova, (2015)  yang menyimpulkan bahwa berpengaruh 

signifikan positif terhadap financial literacy yang berarti semakin baik sikap 
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keuangan seseorang maka semakin bagus dalam mengelola keuangan. Berbeda 

dengan riset yang telah diteliti oleh Agarwalla et al., (2012); Gathergood, (2012); 

Ozdemir et al., (2015) yang menyimpulkan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap financial literacy. 

 

2.4 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis  

Berbagai pembahasan diatas, maka penulis menghubungkan semua 

variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan paling banyak. Model penelitan 

ini merupakan replika dari penelitian Isomidinova & Singh, (2017) dan Chmelikova, 

(2015) bisa ditinjau pada kerangka gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Financial Education, Financial Socialization Agents, Money Attitude, 

Financial Knowledge, Financial Behavior, dan Financial Attitude terhadap 

Financial Literacy, sumber: Isomidinova & Singh, (2017) dan Chmelikova, (2015). 
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Adapun hipotesis yang diajukan guna mencapai tujuan penelitian adalah: 

H1:  Financial Education berpengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. 

H2:  Financial Socialization Agents berpengaruh signifikan positif terhadap 

financial literacy. 

H3: Money Attitude berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy. 

H4: Financial Knowledge berpengaruh signfikan positif terhadap financial 

literacy. 

H5: Financial Behavior berpengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. 

H6: Financial Attitude berpengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. 
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