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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model – model penelitian terlebih dahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018) 

dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan google forms 

yang ditujukan kepada tenaga kerja di Bangalore, serta menggunakan skala Likert 

dalam pengukurannya. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

tenaga kerja di Bangalore. Sumber : Venkataraman dan Venkatesan (2018).

 Penelitian yang dilakukan oleh Garg dan Singh (2018) yang berfokus 

pada bagaimana faktor sosio-ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat 

financial literacy  pada remaja dan apakah terdapat keterkaitan antara financial 

behavior, financial attitude, dan financial knowledge.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan 

dikalangan remaja. Sumber : Garg dan Singh (2018). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Choudhary dan Kamboj (2017) dengan 

menggunakann sampel sebanyak 500 responden yang berusia lebih dari 20 tahun 

di Haryana. Data penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab 

dengan langsung kepada responden dengan menggunakan pertanyaan yang sesuai 

dengan pertanyaan pada kuesioner. 

 

 

  

Gambar 2.3 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat di Haryana. Sumber : Choudhary dan Kamboj (2017). 

Lam et al., (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan total 

responden sebanyak 997 orang responden dan penelitian ini dilakukan dengan 

pemberian dan pengisian kuesioner secara online. Penelitian ini bertujuan agar 

dapat mengetahui akan literasi keuangan serta permasalahan berbelanja online 

pada kalangan remaja hingga dewasa yang berusia 18-60 tahun yang merupakan 

peserta multinaisonal yang berasal dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia 

Penelitian Stromback et al. (2017) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dampak dari perbedaan tingkat pengetahuan literasi keuangan pada 

setiap individu di Swedia dengan 1048 responden perempuan dan 1015 responden 

laki-laki dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2063 orang responden yang berusia 

20-75 tahun 
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Gambar 2.4 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

individu yang berasal dari Eropa, Amerika Utara dan Asia. Sumber : Lam et al. 

(2017). 

 

 

  

 

Gambar 2.5 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat di Swedia. Sumber : Stromback et al. (2017). 

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

menggunakan 340 kuesioner yang valid dari 351 kuesioner yang disebarkan 

kepada mahasiswa di UiTM Jengka, Malaysia dengan memberikan kuesioner dan 

diisi secara langsung oleh responden. 
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Gambar 2.6 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di UiTM Jengka, Malaysia. Sumber : Abdullah et al. (2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Candiya et al.(2017) dengan 

mengumpulkan data dari 400 rumah tangga kurang mampu dari wilayah utara, 

timur, barat dan tengah Uganda.  

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

rumah tangga kurang mampu di Uganda. Sumber : Candiya et al. (2017).

 Penelitian yang dilakukan oleh Yildirim et al., (2017) dengan 

mengumpulkan tenaga kerja dari industri besi dan baja serta bertempat tinggal di 

Karabuk, Turki. Pengumpulan calon responden dilakukan dengan tujuan untuk 

menjelaskan maksud dan tujuan serta petunjuk cara pengesian kuesioner terkait 

penelitian yang akan dilakukan. Yang kemudian hanya terdapat 350 responden 

yang bersedia mengisi kuesioner dengan sukarela dan terdiri dari 304 kuesioner 

yang valid digunakan dalam penelitian.  
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Gambar 2.8 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

tenaga kerja di Karabuk, Turki. Sumber : Yildirim et al. (2017). 

Ani (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh dari variabel financial 

behavior, financial attitude, financial knowledge terhadap financial 

literacy.Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 534 sampel pada 

mahasiswa secara random yang berasal dari Universitas publik maupun swasta di 

Brazil bagian Selatan. 

 

 

Gambar 2.9 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di Brazil. Sumber : Ani (2016). 

 Eva dan Alenjandro (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui 

tingkat pengaruh financial knowledge, financial behavior, dan financial attitude 

terhadap financial literacy. Penelitian ini dilakukan terhadap remaja di Mexico, 

khususnya terhadap pelajar yang berusia 15 – 18 tahun. 
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Gambar 2.10 Model faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada pelajar di 

Mexico. Sumber : Eva dan Alejandro (2016). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2018) yang dilakukan  

terhadap 201 responden mahasiswa yang berasal dari Muamalah Internasional 

Islamic University College Selangor (KUIS), Malaysia. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh dari financial education dan financial knowledge 

terhadap financial literacy.  

 

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa KUIS, Malaysia. Sumber : Nurul (2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Te’eni-Harari (2016) dengan tujuar agar 

dapat memahami pentingnya keterlibatan perilaku kebiasaan menabung pada 

anak-anak serta dan agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

proses pemahaman literasi keuangan pada kalangan anak-anak. Penelitian ini 

dilakukan dengan mewawancarai secara langsung terhadap 103 responden anak-

anak. 
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Gambar 2.12 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

anak-anak. Sumber : Te’eni-Harari (2016). 

Martie dan Diane (2012) melakukan penelitian dengan mengumpulkan 

168 responden yang berasal dari tiga universitas dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari personal financial management behavior, financial knowledge, dan 

financial social work practice terhadap financial literacy. 

 

  

 

Gambar 2.13 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa. Sumber : Martie dan Diane (2012). 

 Titko et al. (2015) melakukan penelitian dengan mengumpulkan 

responden sebanyak 500 responden yang berasal dari warga Latvia yang berusia 

lebih dari 18 tahun. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui hubungan 

pengaruh antar perilaku keuangan, pengendalian diri serta tabungan terhadap 

literasi keuangan. 
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Gambar 2.14 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat di Latvia. Sumber : Titko et al.(2015). 

Pada penelitian Kimiyaghalam dan Safari (2015) menyatakan bahwa 

berdasarkan sudut pandang yang berbeda, setiap mahasiswa akan mempunyai 

pemahaman literasi keuangan yang berbeda. Pada penelitian ini juga diterangkan 

bahwa pada kelompok sarjana perlu mengambil langkah secepatnya agar dapat 

menghindari adanya permasalahan dalam pengelolaan uang, hutang, maupun 

investasi, dengan dasar banyak penelitian yang menekankan bahwa literasi 

keuangan akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. 

 

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa. Sumber : Kimiyaghalam dan Safari (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Agarwalla et al. (2015) dengan 

menggunakan 754 kuesioner yang valid dari 1000 kuesioner yang disebarkan 

terhadap warga di India. 
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Gambar 2.16 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat di India. Sumber : Agarwalla et al., (2015). 

Cavdar dan Aydin (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan 

partisipan sebanyak 1004 mahasiswa yang sebagian besar responden ialah berusia 

20-21 tahun. 

  

 

 

Gambar 2.17 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa. Sumber : Cavdar dan Aydin (2015). 

 Penelitian yang dilakukan  oleh Chmelikova (2015) melakukan penelitian 

mengenai tingkat financial literacy yang dipengaruhi oleh financial behavior, 

financial attitude, dan financial knowledge. Penelitian mengtargetkan responden 

yang merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan administrasi di Masaryk 

University, Czech Republic. 
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Gambar 2.18 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di Masaryk University, Czech Republic. Sumber : Chmelikova (2015).

 Penelitian yang dilakukan Ozdemir et al (2015) dengan menyebarkan 

kuesioner secara random terhadap pelajar. Pada penelitian ini, terdapat 221 dari 

235 kuesioner yang disebarkan yang valid untuk dianalisis mengtargetkan 

mahasiswa di fakultas ekonomi dan mahasiswa ilmu administrasi sebagai 

responden dengan menyebarkan kuesioner.  

 

 

 

Gambar 2.19 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa. Sumber : Ozdemir et al.(2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kebede et al. (2015) yang bertujuan 

untuk menyajikan studi yang terbaru mengenai literasi keuangan akan keterkaitan 

antar perilaku keuangan dan inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa baik masyarakat di negara berkembang maupun negara maju memiliki 

pengetahuan yang rendah akan pengetahuan dasar dan sikap dalam mengelola 

keuangan yang dimiliki.  
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Gambar 2.20 Model penelitian untuk menyajikan studi terbaru tentang literasi 

keuangan. Sumber : Kebede et al. (2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kalmi dan Ruuskanen (2015) yang 

berhasil mengumpulkan data sebanyak 1.477 responden yang berusia 18-92 tahun 

dan dilakukan di Finland dengan mewawancarai responden secara langsung 

dengan rata-rata waktu yang digunakan untuk masing-masing responden ialah 30 

menit. 

 

 

  

Gambar 2.21 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat di Finland. Sumber : Kalmi dan Ruuskanen (2015). 

 Fatoki (2014) melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden sebanyak 152 orang yang merupakan mahasiswa yang berasal 

dari dua Universitas di Afrika bagian Selatan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Altaf (2014) dengan menyebarkan 

kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada mahasiswa manajemen di Central 

Kashmir University, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan 

persentasi dan analisis skor rata-rata 
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Gambar 2.22 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di Afrika Selatan. Sumber : Fatoki (2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Altaf (2014) dengan menyebarkan 

kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada mahasiswa manajemen di Central 

Kashmir University, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan 

persentasi dan analisis skor rata-rata.  

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di Central Kashmir University. Sumber : Altaf (2014). 

Zvarikova dan Majerova (2014) melakukan penelitian dengan 

menggunakan penyebaran kuesioner secara online maupun pribadai terhadap 107 

responden di kota Slovak, dengan tujuan agar dapat mengetahui tingkat literasi 

keuangan pada masyarakat di Slovak.  
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Gambar 2.24 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

masyarakat Slovak. Sumber : Zvarikova dan Majerova (2014). 

 Boyland dan Warren (2013) melakukan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat financial literacy pada mahasiswa di Universitas New England 

dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 92 mahasiswa di New England 

University sebagai sampel penelitian.  

 

 

 

Gambar 2.25 Model faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada mahasiswa 

di Universitas New England. Sumber : Boyland dan Warren (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Boakye dan Kansaba (2013) dengan 

menyebarkan kuesioner secara random dan mengumpulkan 203 responden yang 

terdiri dari mahasiswa Universitas KSB (Kwame Nkrumah University of Science 

and Technology), Ghana.  
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Gambar 2.26 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di KSB, Ghana. Sumber : Boakye dan Kansaba (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabri et al. (2010) dengan menggunakan 

responden yang berasal dari 11 Universitas swasta maupun non-swasta di 

Malaysia. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 3.850 

kuesioner dan hanya terdapat 2.519 kuesioner yang memenuhi kriteria dan diisi 

lengkap sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

Gambar 2.27 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di Malaysia. Sumber : Sabri et al. (2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lusardi et al. (2010) di Jepang dengan 

menggunakan sampel yang merupakan populasi yang masih berusia muda untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi financial literacy pada kalangan muda di 

Jepang. 
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Gambar 2.28 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

kalangan muda di Jepang. Sumber : Lusardi et al (2010). 

Pillai et al. (2010) melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner 

pada kalangan muda untuk mengetahui perbedaan literasi keuangan antar individu 

yang sudah maupun belum bekerja serta berusia 18-30 tahun dengan 

mengutamakan pada sikap penghematan maupun pengeluaran individu dan untuk 

memahami sikap individu dalam berbelanja. 

  

 

 

 

Gambar 2.29 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

kalangan muda. Sumber : Pillai et al (2010). 

 Pada penelitian Ibrahim et al. (2009) menyatakan bahwa cara mengelola 

keuangan pada kalangan mahasiswa dapat mencerminkan bagaimana kebiasaan 

berbelanja mahasiswa dikampus. Hal ini didukung dengan literatur sebelumnya 

yang menyatakan bahwa literasi keuangan berperan sangat penting dalam 

mengatasi masalah  keuangan yang akan terjadi dan dihadapi pada waktu yang 

akan datang yang dapat dipicu oleh kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam 
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mengelola keuangan. Penelitian ini menggunakan data yang berasal UiTM Kedah, 

Malaysia, dengan menggunakan 133 responden dari 200 responden yang berhasil 

dikumpulkan. 

 

 

Gambar 2.30 Model penelitian faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada 

mahasiswa di UiTM Kedah, Malaysia. Sumber : Ibrahim et al (2009) 

2.2 Definisi Variabel Dependen  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel dependen berupa 

literasi keuangan atau financial literacy. Pada sebuah penelitian, variabel 

dependen dapat didefinisikan sebagai variabel yang dapat dipengaruhi oleh akibat 

yang berasal dari variabel independen dalam model regresi penelitian, sedangkan 

literasi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman untuk mengelola uang yang dimiliki seseorang 

tersebut yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan 

keuangan dan mengelola keuangannya. Apabila seseorang memiliki kecakapan 

yang baik dalam mengelola uangnya, maka seseorang tersebut akan memiliki 

kemakmuran yang baik dimasa akan datang.  

Menurut Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2017) literasi keuangan 

merupakan kemampuan untuk memahami bagi setiap individu. Maka, literasi 

keuangan ialah keahlian dalam hal mengelola dana yang dimiliki agar 

permasalahan yang mancakup finansial akan lebih mudah dimasa yang akan 

datang.  
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Menurut Thapa dan Nepal (2015), literasi keuangan merupakan 

pemahaman dan pengetahuan terhadap dasar perekonomian dan keuangan, serta 

kemampuan individu dalam mengelola sumber daya keuangan. Menurut Lusardi 

& Mitchell (2014), literasi keuangan dapat juga disimpulkan dengan bagaimana 

seorang individu dalam mengambil keputusan keuangannya seperti keputusan 

penisun, tabungan, kredit, dll yang berhubungan dengan keuangan. 

Setiap individu dengan literasi keuangan yang lebih memadai akan dapat 

mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, baik dengan hal tingkat 

pendidikan yang dimiliki maupun keputusan investasi yang akan diambil yang 

akan membawakan dampak positif bagi kehidupan yang akan datang. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara financial behavior terhadap financial literacy. 

Dalam penelitian ini, financial behavior atau perilaku keuangan 

merupakan salah satu variabel dependen dalam mengukur variabel literasi 

keuangan. Kesejahteraan keuangan dimasa depan setiap individu dapat 

dipengaruhi oleh sikap perilaku keuangan  individu yang positif dalam keuangan, 

hal ini dapat dilihat dari bagaimana individu mengelola serta menggunakan asset 

yang dimiliki dan bagaimana individu tersebut mengambil keputusan 

keuangannya dalam sehari-harinya (Choudhary dan Kamboj, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018) 

untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pada masyarakat yang telah bekerja 

menunjukkan perilaku keuangan berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

literasi keuangan. Pengaruh positif yang didapatkan oleh seorang individu dalam 
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mengelola keuangannya akan menjadi sebuah jejak yang akan dipelajari dan 

digunakan untuk meningkatkan kemelekan finansial seseorang.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Stromback et al. (2017) 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif pada perilaku keuangan terhadap 

literasi keuangan. Setiap individu dengan perilaku keuangan yang positif dan baik 

akan memiliki kebiasaan yang baik pula, dalam mengelola serta merencanakan 

kehidupan yang akan datang serta kehidupan pada masa pensiun mereka.  

Penelitian Titko et al. (2013) yang dilakukan pada masyarakat Latvia 

menunjukkan terdapat pengaruh secara signifikan positif antara perilaku keuangan 

terhadap meleknya keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan sikap 

kebiasaan dalam membayar tagihan yang tepat waktu dan memiliki anggaran 

keuangan serta kebiasan menabung untuk masa depan dapat ditingkatkan dengan 

memiliki perilaku keuangan yang lebih positif.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Garg dan Singh (2018), Choudhary dan Kamboj (2017), Agarwalla 

et al. (2013) dan Boyland dan Warren (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan positif antara perilaku keuangan terhadap literasi keuangan.  

2.3.2 Pengaruh antara financial attitude terhadap financial literacy 

Financial attitude atau sikap keuangan merupakan salah satu variabel 

yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai variabel yang digunakan untuk 

mengukur pengaruhnya terhadap literasi keuangan dalam model penelitian, 

dimana sikap keuangan merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang dalam 

menghadapi, melakukan penganggaran terhadap uang yang dimilikinya dan 
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mengatasi masalah keuangannya dengan memanfaatkan pengetahuan keuangan 

yang dimilikinya. 

Venkataraman dan Venkatesan (2018) menyatakan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara sikap keuangan terhadap literasi keuangan. 

Setiap individu dengan tingkat luterasi keuangan yang lebih baik cenderung akan 

memiliki sikap atau ketertarikan yang lebih baik pula mengenai perkembangan 

kemampuan dalam mengelola keuangannya sendiri.  

Te’eni-Harari (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara sikap keuangan terhadap literasi keuangan. Setiap negara mulai 

berkontribusi terhadap proses literasi keuangan masyarakatnya dengan upaya agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan antar setiap individu dengan memiliki sikap 

yang baik terhadap keuangannya. Sikap yang positif yang dapat diuraikan dengan 

dapat membuat perencanaan tabungan pada masa sekarang dengan guna 

menghadapi permasalahan dimasa yang akan datang agar dapat menjadi salah satu 

faktor yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka pada masa yang 

akan datang.  

Boyland dan Warren (2013) menyatakan bahwa sikap keuangan 

berpengaruh signifikan positif terhadap literasi keuangan. Sikap keuangan yang 

lebih baik yang dimiliki oleh setiap mahasiswa diharapkan agar dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal dengan membuat anggaran atas pengeluaran 

sehari-hari dan dapat berkontribusi terhadap tabungannya dengan konsisten setiap 

bulan.  

Hasil penelitian yang dilakukan ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Garg dan Singh (2018), Abdullah et al. (2017) 
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dan Ibrahim et al. (2009) yang menyatakan bahwa terdapat signifikan positif antar 

sikap keuangan terhadap literasi keuangan.  

2.3.3 Pengaruh antara financial knowledge terhadap financial literacy 

Financial knowledge atau pengetahuan keuangan yang merupakan 

ketertarikan mengenai informasi financial yang mencakup topik serta informasi 

berupa berita bisnis dan aktivitas sehari-hari lainnya adalah salah satu variable 

independen yang akan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap literasi 

keuangan. 

Penelitian Venkataraman dan Venkatesan yang dilakukan untuk 

menganalisis tingkat literasi keuangan pada tenaga kerja di Bangalore yang 

menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antar pengetahuan keuangan 

terhadap literasi keuangan. Setiap individu memerlukan literasi keuangan yang 

baik dengan tujuan agar dapat mengatasi permasalahan keuangan yang ada, 

pemahaman akan literasi keuangan yang bisa didapatkan dengan membaca serta 

mempelajari hal yang mencakup keuangan. 

Garg dan Singh (2018) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan 

positif antara pengetahuan keuangan terhadap literasi keuangan. Belajar sudah 

merupakan kegiatan yang penting agar dapat mempunyai literasi keuangan yang 

lebih baik dengan upaya agar pengetahuan yang didapatkan dapat mendorong 

individu untuk merealisasikan pengetahuan yang telah didapatkan melalui belajar 

dengan adanya kebiasaan menabung maupun melakukan investasi.  

Hasil penelitian Zvarikova dan Majerova (2014) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan keuangan secara signifikan postif mempengaruhi literasi keuangan. 

Individu yang telah menyelesaikan gelar pada perguruan tinggi, dikarenakan 
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dengan dibekali pengetahuan yang didapatkan, individu akan lebih memahami 

serta mendapatkan solusi dan cara mengelola permasalahan keuangan yang ada.  

 Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choudhary & Kamboj 

(2017), Fatoki (2014), dan Ibrahim et al. (2009) yang menyatakan bahwa literasi 

keuangan dipengaruhi secara signifikan positif oleh pengetahuan keuangan, 

dimana hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan ini.  

2.3.4 Pengaruh antara financial influence terhadap financial literacy 

Financial influence atau pengaruh keuangan digunakan sebagai salah 

satu dari empat variable independen yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap literasi keuangan. Dimana pengaruh keuangan yang baik akan 

membentuk karakteristik terhadap anak sejak dini, dengan memanfaatkan agen 

utama yang terdiri dari anggota keluarga, teman, dan media sosial. Pengaruh dari 

orangtua dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari berupa bersosialisasi dengan 

orangtua seseorang akan mempelajari pengaruh yang disosialisasikan orangtua. 

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kimiyaghalam dan Safari 

(2015) dan Pillai et al. (2010) yang menyatakan bahwa hubungan pengaruh antara 

pengaruh keuangan terhadap literasi keuangan ialah berpengaruh secara signifikan 

positif. Venkataraman dan Venkatesan (2018) yang menyatakan individu akan 

mendapatkan pengaruh keuangan berdasarkan pengaruh dari lingkungan yang 

dimilikinya. Individu akan terus dapat menigkatkan pengetahuan akan 

keuangannya dengan membaca berita maupun berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan lingkungan sekitarnya. Dimana penelitian ini juga menyatakan bahwa 

adanya pengaruh signifikan positif antara pengaruh keuangan terhadap literasi 

keuangan.  

Christy Angelia, Analisis Pengaruh Financial Behavior, Financial Attitude, Financial Knowledge dan Financial 
Influence Terhadap Financial Literacy  pada Mahasiswa Universitas Internasional Batam, 2019 
UIB Repository©2019



30 
 

  Universitas Internasional Batam 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian dalam penelitian ini akan di tunjukkan pada Gambar 

2.31 yang merupakan model replikasi dari model penelitian terdahulu oleh 

Venkataraman dan Venkatesan (2018) yang menunjukkan adanya hubungan yang 

saling mempengaruhi pada variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Model Penelitian (2019). Sumber : Venkataraman dan Venkatesan 

(2018). 

Adapun hipotesis yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara perilaku keuangan terhadap 

literasi keuangan. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara sikap keuangan terhadap literasi 

keuangan. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan keuangan terhadap 

literasi keuangan. 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengaruh keuangan terhadap 

literasi keuangan. 

 

Financial attitude 

Financial literacy 

Financial influence 

Financial knowledge 

Financial behavior 
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