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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1  Model Penelitian Terdahulu  

Bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan teori, temuan dan fakta empiris dari penelitian terdahulu. Penelitian ini  

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa 

Kota Batam. Menurut Thapa dan Nepal (2015) dan Ambarkhane dan 

Venkataramani (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yaitu financial 

behavior (perilaku finansial), financial influence (pengaruh finansial), financial 

attitude (sikap finansial), money management (manajemen uang), dan investment 

(investasi). 

Thapa dan Nepal (2015) telah melakukan penelitian pada empat 

universitas terkemuka di Nepal. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian 

kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 500 orang mahasiswa dan dibagikan 

secara acak.   

 

 

 

  

Gambar 2.1 Model pengaruh financial behavior, financial influence dan financial 

attitude terhadap financial literacy, sumber: Thapa dan Nepal (2015). 

Penelitian Ambarkhane dan Venkataramani (2015) dilakukan di India, 

dimana target yang diteliti adalah mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan 
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yaitu metode penelitian kuesioner, dimana kuesioner dibagi secara acak kepada 

mahasiswa. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model pengaruh financial knowledge, savings and borrowings, 

insurance, dan investment terhadap  financial literacy, sumber: Ambarkhane dan 

Venkataramani (2015). 

 Ibrahim et al. (2009) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa di UiTM Kedah. Metode yang 

dilakukan merupakan metode pembagian kuesioner. Total sampel yang dibagikan 

sebanyak 200 orang tetapi yang kuesioner yang kembali sebanyak 160 lembar, 

dengan total 133 data yang valid. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model pengaruh financial attitude, knowledge, dan family influence 

terhadap  financial literacy, sumber: Ibrahim et al. (2009). 

Sabri, MacDonald, K.Hira, dan Masud (2010) melakukan penelitian 

tentang faktor yang mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa di Malaysia. 

Sampel yang di ambil 2.519 koresponden yang merupakan karangan mahasiswa 
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dari 11 universitas swasta maupun negeri. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data kuesioner.  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model pengaruh family influence, academic ability, dan childhood 

consumer experience terhadap  financial literacy, sumber: Sabri et al. (2010). 

Borodich, Deplazes, Kardash, dan Kovzik (2010) melakukan penelitian 

tentang financial literacy yang dilakukan pada 3 universitas dan sekolah 

menengah atas untuk berpatisipasi dalam penelitian ini. Variabel dependen 

digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya 

adalah the economic way of thinking, earning income, saving, spending and using 

credit, and money management. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model pengaruh the economic way of thinking, earning income, 

saving, spending and using credit, and money management terhadap financial 

literacy, sumber: Borodich et al. (2010). 
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Pillai, Carlo, D ’souza, dan Pillai (2010) melakukan penelitian tentang 

financial literacy pada orang muda yang sudah bekerja maupun tidak bekerja. 

Penelitian dilakukan dengan metode kuesioner. Variabel dependen digunakan oleh 

peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya adalah financial 

planning, spending and saving habits, financial influence, dan investment. 

Mitchell, Lusardi, dan Curto (2010) melakukan penelitian tentang 

financial literacy di Japan. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy dan variabel independennya adalah financial knowledge, 

financial behavior, dan financial attitudes.  

Lusardi dan Mitchell (2011) melakukan penelitian tentang financial 

literacy di America. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial 

literacy dan variabel independennya adalah education, financing the purchase of 

durable goods, insurance activities, investment dan retirement plans. 

Sohn, Joo, Grable, Lee, dan Kim (2012) melakukan penelitian tentang 

financial literacy di Korea. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy dan variabel independennya adalah financial socialization 

agents, financial experiences, dan money attitudes. 

Agarwalla, Barua, Jacob, dan Varma (2013) melakukan penelitian 

tentang financial literacy di Negara India. Penelitian dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada orang muda yang sudah bekerja. Sampel yang 

ditargetkan ada 1000 orang. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy dan variabel independennya adalah financial behavior, financial 

knowledge dan financial attitudes. 
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Fernandes, Lynch, dan Netemeyer (2013) melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi financial literacy terhadap mahasiswa. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dan dibagikan 

kepada 534 mahasiswa dari universitas swasta maupun negeri di Brazil. Variabel 

dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel 

independennya adalah financial behavior, financial knowledge dan financial 

attitudes. 

Boyland dan Warren (2013) melakukan penelitian tentang financial 

literacy terhadap 1.122 koresponden yang menjadi mahasiswa di southern New 

England university. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuesioner. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial 

literacy dan variabel independennya adalah financial behavior, demographic dan 

financial attitudes. 

Cameron et al. (2013) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada siswa. Variabel dependen digunakan oleh 

peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya adalah demographic 

characteristic, student ability and characteristic, consumer socialization and 

financial experience serta risk tolerance. 

Cameron, Calderwood, Cox, dan Lim (2013) melakukan penelitian 

tentang financial literacy yang dilakukan pada sekolah menengah atas di New 

Zealand untuk berpatisipasi dalam penelitian ini. Variabel dependen digunakan 

oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya adalah the 
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economic way of thinking, earning income, saving, spending and using credit, and 

money management. 

Fatoki (2014) melakukan penelitian tentang financial literacy pada 

karyawan di Johannesburg Central Business District, Gauteng province of South 

Africa. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kuesioner. Variabel 

dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel 

independennya adalah demographic, knowledge, money management, dan 

financial attitude and behavior. 

Sarigul (2014) melakukan penelitian terhadap mahasiswa tentang 

financial literacy. Total sampel yang diambil sebanyak 1099 mahasiswa dari 

Mevlana (Rumi) University, Necmettin Erbakan University dan Selcuk University. 

Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel 

independennya adalah general knowledge, saving and spending, banking, risk and 

insurance, dan investing. 

Albeerdy & Gharleghi (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa Negara Malaysia. Sampel yang 

diambil sebanyak 105 responden dengan menggunakan metode pembagian 

kuesioner. Variabel dependen digunakan oleh peneliti yaitu financial literacy, dan 

variabel independennya adalah education, financial socialization agents, dan 

money attitude.  

Heenkenda (2015) melakukan penelitian tentang financial literacy di 

Srilanka. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan 

variabel independennya adalah saving behavior, investment and payment 

Tri Ratnasari, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy Pada Mahasiswa Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



15 
 

  Universitas Internasional Batam 

mechanisms, awareness on financial products, risk management and pension 

funds, dan money management. 

Chmelikova (2015) melakukan penelitian tentang financial literacy di 

Masaryk University Czech Republic. Variabel dependen digunakan oleh peneliti 

adalah financial literacy dan variabel independennya adalah financial knowledge, 

financial behavior, dan financial attitudes. 

Kalmi dan Ruuskanen (2015) melakukan penelitian tentang financial 

literacy di Finland. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial 

literacy dan variabel independennya adalah financial knowledge, financial 

behavior, dan financial attitude. 

Srividya dan Susana (2016) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada karyawan di Negara India. Peneliti 

menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data. Variabel dependen 

digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya 

adalah financial behavior, financial attitude and financial knowledge. 

Isomidinova, Singh, dan Singh (2017) melakukan penelitian tentang 

financial literacy dimana target populasi merupakan mahasiswa di Uzbekistan. 

Metode penelitiian yang digunakan adalah metode kuesioner dimana sampel yang 

dibagikan sebanyak 110  orang. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy dan variabel independennya adalah education, financial 

socialization, dan money management. 

Mohammed dan Salleh (2017) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa di Malaysia. Metode yang 
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digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode kuesioner. Jumlah kuesioner 

yang terkumpul sebanyak 384 orang. Variabel dependen digunakan oleh peneliti 

adalah financial literacy dan variabel independennya adalah academic courses, 

investment, demographic dan money management. 

Abdullah et al. (2017) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa di UiTM Jengka Campus. 

Metode yang digunakan peneliti ada dengan membagikan kuesioner pada 351 

koresponden. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy 

dan variabel independennya adalah family influence, financial attitude, financial 

behaviors dan financial knowledge. 

Choudhary dan Kamboj (2017) melakukan penelitian tentang financial 

literacy terhadap responden yang berusia diatas 20 tahun. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode kuesioner dan sampel yang diambil sebanyak 500 

orang. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan 

variabel independennya adalah financial behavior, financial attitudes, dan 

financial knowledge. 

Kadoya dan Khan (2017) melakukan penelitian tentang financial literacy 

di United States. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial 

literacy dan variabel independennya adalah sociodemographic characteristics, 

family characteristics, dan peers characteristics. 

Gupta (2017) melakukan penelitian tentang financial literacy di Delhi. 

Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel 

independennya adalah demographic dan socio-economic profile. 
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Dewanty dan Isbanah (2018) melakukan penelitian tentang financial 

literacy terhadap karyawan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 

kuesioner offline dan online. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy dan variabel independennya adalah age, education, financial 

socialization agent, personal income, and maritul status. 

Venkataraman dan Venkatesan (2018) melakukan penelitian tentang 

financial literacy terhadap karyawan. Metode yang digunakan adalah metode 

pengumpulan data kuesioner. Variabel dependen digunakan oleh peneliti adalah 

financial literacy sedangkan variabel independennya adalah financial behavior, 

financial influence, financial attitude, dan financial knowledge. 

Sarpong, Gyimah, dan Poku (2018) melakukan penelitian tentang 

financial literacy di Sub-Saharan Africa country, Ghana. Variabel dependen 

digunakan oleh peneliti adalah financial literacy dan variabel independennya 

adalah investment, insurance, savings and borrowings, personal finance dan 

information technology. 

 

2.2   Definisi Variabel Dependen 

2.2.1  Definisi  Financial Literacy 

Variabel dependen yang digunakan yaitu financial literacy atau literasi 

keuangan. Financial literacy didefinisikan sebagai pemahaman dan pengetahuan 

konsep ekonomi dan keuangan dasar, serta kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan itu untuk mengelola sumber daya keuangan (Thapa & Nepal, 2015).  

Menurut Huston (2010) financial literacy adalah kemampuan untuk membuat 
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penilaian dan mengambil keputusan efektif mengenai pengelolaan uang. 

Penelitian Agarwalla, Barua, Jacob, dan Varma (2013) menunjukkan bahwa skor 

pengetahuan keuangan yang lebih tinggi berdampak pada standar perilaku 

keuangan yang lebih tinggi, orang-orang dengan sikap positif lebih cenderung 

lebih konsisten. 

Banyak studi melaporkan bahwa tingkat financial literacy di kalangan 

universitas siswa dan dewasa mudah dirampas. Beberapa dari mereka perlu 

melakukan pekerjaan paruh waktu karena peningkatan biaya pembiayaan 

pendidikan tinggi dan lainnya. Perhatian serius harus diberikan pada tingkat 

financial literacy untuk dapat menghindari masalah dan implikasi utama pada 

financial literacy individu. Selain itu, orang yang masih kurang dalam 

pengetahuan keuangan cenderung membuat keputusan yang dapat mempengaruhi 

konsumsi mereka (Wajhi Ahmad, Yunus Mawar, & Ripain, 2018). 

 

2.3  Pengaruh antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Financial Behavior terhadap Financial Literacy. 

Financial behavior adalah elemen yang sangat diperlukan dalam 

financial literacy dan mungkin yang paling penting. Seseorang memiliki 

pengetahuan dan juga positif dalam sikap mereka terhadap masalah keuangan, 

kesejahteraan keuangan masa depan mereka tergantung pada perilaku mereka 

dalam menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari mereka (Choudhary & 

Kamboj, 2017). Kebiasaan Berbelanja, menyimpan catatan belanjaan, 

menggunakan uang tabungan, mengelola uang ketika ada masalah, layanan 
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keuangan yang diambil dan penggunaan pendapatan tambahan adalah aspek 

utama dari perilaku keuangan (Thapa & Nepal, 2015).  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu 

Kalmi dan Ruuskanen (2015), Chmelikova (2015), Srividya dan Susana (2016), 

Choudhary & Kamboj (2017), Isomidinova, Singh, dan Singh (2017), Kadoya & 

Khan (2017), Choudhary dan Kamboj (2017), Venkataraman dan Venkatesan 

(2018), dan Dewanty dan Isbanah (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh 

financial behavior terhadap financial literacy. Penelitian sebelumnya menjelaskan 

bahwa semakin tinggi financial behavior seseorang maka kesejahteraan keuangan 

seseorang lebih terjamin daripada yang memiliki financial literacy yang rendah. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Thapa dan Nepal (2015) 

menyatakan bahwa perilaku keuangan tidak memiliki dampak signifikan terhadap 

variabel literasi keuangan.  

2.3.2 Pengaruh Financial Influence terhadap Financial Literacy. 

Secara umum, agen utama untuk sosialisasi siswa adalah anggota 

keluarga, teman sebaya, teman sekolah dan media sosial. Agen sosialisasi ditemui 

sepanjang siklus hidup seseorang (Isomidinova et al., 2017). Kebiasaan dari orang 

tua, teman dan media sosial dapat mempengaruhi financial literacy seorang anak 

sehingga anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak tentang keuangan 

(Dube & Asthana, 2017). 

Pada penelitian Albeerdy dan Gharleghi (2015) menyatakan bahwa 

adanya hubungan antar variabel financial influence dengan financial literacy 

walaupun nilai korelasi mendekati angka 1. Penelitian ini seiring dengan 
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penelitian sebelumnya Sabri, MacDonald, K.Hira, dan Masud (2010), Lusardi, 

Mitchell, & Curto (2010), Sohn, Joo, Grable, Lee, dan Kim (2012), Albeerdy dan 

Gharleghi (2015), Wagner (2015), Abdullah et al. (2017), Choudhary dan Kamboj 

(2017), Dewanty dan Isbanah (2018), dan Venkataraman dan Venkatesan (2018) 

menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara financial influence 

terhadap financial literacy.  

Hasil penelitian tersebut tidak serupa dengan Thapa dan Nepal (2015) 

menyatakan bahwa perilaku keuangan tidak memiliki dampak signifikan terhadap 

variabel literasi keuangan. 

2.3.3  Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Literacy.  

Financial attitude adalah elemen penting dari financial literacy, karena 

hal itu memengaruhi perilaku finansial orang. Preferensi untuk menabung, 

mengkonsumsi, dan preferensi untuk membuat rencana keuangan jangka panjang, 

digunakan untuk menangkap sikap responden terhadap penanganan keuangan 

(Choudhary & Kamboj, 2017).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Thapa dan Nepal (2015), 

Chmelikova (2015),  Kalmi dan Ruuskanen  (2015), Srividya dan Susana (2016), 

Abdullah et al. (2017), Isomidinova et al. (2017), Kadoya dan Khan (2017) dan 

Choudhary dan Kamboj (2017) dan Venkataraman dan Venkatesan (2018) 

menyatakan bahwa adanya dampak signifikan positif antara financial attitude 

terhadap variabel financial literacy.  
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2.3.4  Pengaruh Money Management terhadap Financial Literacy. 

Untuk mencapai kehidupan yang berkualitas sebagai orang dewasa yang 

bekerja, keterampilan manajemen uang memainkan peran penting karena siswa 

akan mempengaruhi cara mereka mengelola uang sepanjang hidup mereka (Shaari, 

Hasan, Mohamed, & Sabri, 2013). Penelitian Boyland dan Warren (2013) 

menyebutkan bahwa money management pribadi sangat penting bagi mahasiswa. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Pillai, Carlo, D ’souza, dan Pillai (2010), 

Borodich, Deplazes, Kardash, dan Kovzik (2010), Shaari et al. (2013), Boyland 

dan Warren (2013), Cameron, Calderwood, Cox, dan Lim (2013), dan Heenkenda 

(2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh money management terhadap 

financial literacy. Money management dianggap sebagai variabel independen 

yang dapat mempengaruhi tingkat financial literacy. 

2.3.5  Pengaruh Investment terhadap Financial Literacy. 

Investment adalah komitmen uang atau modal untuk membeli instrumen 

keuangan atau aset lain untuk menghasilkan laba yang menguntungkan dalam 

bentuk bunga, pendapatan, atau apresiasi nilai instrumen. Investasi melibatkan 

individu atau organisasi dalam membuat keputusan seperti properti, komoditas, 

saham, obligasi, atau mata uang asing yang memiliki tingkat risiko tertentu dan 

dapat memberikan keuntungan dari pengembalian investasi selama periode 

tertentu (Shaari et al., 2013). 

Penelitian Shaari et al. (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan 

investment terhadap financial literacy. Hasil penelitian ini serupa dengan Pillai et 

al. (2010), Lusardi dan Mitchell (2011), Sarigul (2014), Ambarkhane dan 
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Venkataramani (2015), Heenkenda (2015), dan Sarpong, Gyimah, dan Poku 

(2018). 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Masalah 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Thapa dan Nepal 

(2015) dan Ambarkhane dan Venkataramani (2015). Model penelitian yang 

peneliti ambil merupakan penggabungan dari variabel-variabel yang paling 

banyak. Variabel-variabel memiliki hubungan saling mempengaruhi antar 

berberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model hubungan 

antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model pengaruh financial behaviors, financial attitude, financial 

influence, investment dan money management terhadap financial literacy, sumber: 

Thapa dan Nepal (2015) dan Ambarkhane dan Venkataramani (2015). 

Berdasarkan kerangka model hubungan antar variabel di atas, maka 

hipotesis untuk penelitian ini adalah: 

H1:  Financial behavior berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam. 
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H2:  Financial influence berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam. 

H3:  Financial attitude berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam. 

H4: Money management berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam. 

H5: Investment berpengaruh signifikan positif terhadap financial literacy 

mahasiswa Kota Batam. 
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