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BAB II

KERANGKA TEORESTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu yang diteliti oleh No et al (2019) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan di Turki. Terdapat 1230 jumlah sampel untuk

penelitian ini agar dapat memperbandingkan hasil yang diperoleh dari 14 negara

lainnya. Penelitian ini menghubungkan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan

beserta sikap keuangan.

Gambar 2.1. Pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan di Turki, sumber: No et al (2019)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Kumaran (2019) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan karyawan dan pengusaha di AMBO, Etiopia.

Dari total populasi 10.031 pekerja dan pengusaha di AMBO, 371 orang dewasa

berusia 18 hingga 79 diwawancarai menggunakan kuesioner terstruktur dan

terstandarisasi yang dikembangkan oleh OECD. Penelitian ini menghubungkan

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan beserta sikap keuangan.

Gambar 2.2. Pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan di AMBO, Etiopia, sumber: Kumaran (2019)
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Studi terdahulu yang diteliti oleh Rai et al., (2019) tentang komponen yang

berdampak pada tingkat melek keuangan di kalangan perempuan pekerja di Delhi,

India. Sampel diambil dari 394 wanita yang bekerja dari berbagai organisasi

publik dan swasta di Delhi. Kuesioner terstruktur dirancang pada skala likert 5

poin. Digunakan atas dasar purposive sampling, dan goodness of fit ditentukan

oleh analisa struktural (AMOS) melalui penerapan pendekatan Structural

Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menghubungkan pengetahuan keuangan,

perilaku keuangan, dan sikap keuangan.

Gambar 2.3. Pengaruh sikap keuangan, perilaku keuangan, dan pengetahuan

keuangan terhadap literasi keuangan di kalangan perempuan pekerja di Delhi,

India, sumber: Rai et al., (2019)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Laxmi & Maheshwary (2018) tentang

komponen yang berdampak pada tingkat literasi keuangan di India. Literasi

keuangan menjadi perhatian utama bagi India dalam beberapa tahun terakhir

karena perubahan besar dalam financial landscape. Gagasan mendasar di balik

literasi keuangan adalah pengetahuan tentang manajemen keuangan pribadi oleh

setiap orang. Ini adalah kemampuan untuk mengerti dan mengaplikasikan konsep,

produk, dan instrumen keuangan. Tetapi tidak ada yang bisa mengelola dananya

secara efisien tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan keuangan. Oleh

karena itu pendidikan keuangan diperlukan untuk pengambilan keputusan

keuangan pribadi. Total sampel yang digunakan sebanyak 997 responden untuk

riset ini. Penggunaan metode analisis data yaitu multiple linear regression dengan

aplikasi SPSS. Penelitian ini menghubungkan faktor sosial demografis, faktor

psikososial, faktor psikologi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan

perilaku keuangan.
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Gambar 2.4. Pengaruh faktor sosial demografis, faktor psikososial, faktor

psikologi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan di India,

sumber: Laxmi & Maheshwary (2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Yong et al., (2018) tentang komponen

bertentangan terhadap literasi keuangan di kalangan pekerja dewasa muda di

Malaysia. Model awal diuji pada sekelompok orang dewasa muda dari Lembah

Klang, Malaysia dengan ukuran sampel 1915 yang terkumpul sebanyak. Data

dianalisa mempergunakan metode persamaan struktural. Penelitian ini

menghubungkan pendidikan keuangan, dengan variabel intervening yang

digunakan yaitu pengetahuan keuangan, dan sikap keuangan, dan perilaku

keuangan.

Gambar 2.5. Pengaruh pendidikan keuangan terhadap literasi keuangan dengan

pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan sebagai variabel
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intervening di kalangan pekerja dewasa muda di Malaysia, sumber: Yong et al.,

(2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Garg & Singh (2018) tentang komponen

yang berdampak pada tingkat literasi keuangan dikalangan kaum muda di dunia.

Khususnya berfokus secara khusus terhadap faktor sosial-ekonomi serta faktor

demografi yang diuraikan berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan dan

pendapatan menimbulkan efek tingkat melek finansial dikalangan kaum muda dan

apabila ada hubungan timbal balik antara pengetahuan keuangan, sikap keuangan

dan perilaku keuangan. Penelitian ini menghubungkan sikap keuangan, perilaku

keuangan, pengetahuan keuangan.

Gambar 2.6. Pengaruh sikap keuangan, dan perilaku keuangan, pengetahuan

keuangan terhadap literasi keuangan dikalangan kaum muda di Dunia, sumber:

Garg & Singh (2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Widiyati et al., (2018) tentang komponen

yang berdampak pada literasi keuangan di UMKM di Salatiga. Studi ini

bermaksud untuk mengukur luasnya literasi keuangan UMKM dan menentukan

korelasinya dengan variabel demografis dan ekonomi serta merancang model

untuk meningkatkan literasi. Data diambil dengan purposive sampling sebanyak

50 unit bisnis diambil dari masing-masing kabupaten menggunakan aplikasi.

Penelitian ini menghubungkan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan

sikap keuangan.
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Gambar 2.7. Pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan di UMKM di Salatiga, sumber: Widiyati et

al., (2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Ergün (2018) tentang komponen yang

berdampak pada luasnya literasi keuangan di kalangan mahasiswa di berbagai

Negara seperti Estonia, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Rumania, Federasi

Rusia, dan Turki. Penelitian ini dengan mengumpulkan data responden sebanyak

409 sample dengan menggunakan SPSS. Penelitian ini menghubungkan keuangan

konsumen, pendidikan keuangan dan pengetahuan keuangan.

Gambar 2.8. Pengaruh keuangan konsumen, pendidikan keuangan, dan

pengetahuan keuangan terhadap literasi keuangan di kalangan mahasiswa di

Estonia, sumber: Ergün (2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Venkataraman & Venkatesan (2018)

tentang komponen yang berdampak pada penentuan literasi keuangan di

Bangalore. Studi ini difokuskan pada kelas bergaji yang bekerja di Bangalore,

untuk menemukan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi mereka.

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk memperoleh tanggapan mereka.

Ukuran sampel penelitian adalah 70 sampel dengan menggunakan SEM.
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Penelitian ini menghubungkan pengaruh perilaku, sikap keuangan, pengetahuan

keuangan dan pengaruh prediksi.

Gambar 2.9. Pengaruh pengaruh perilaku, sikap keuangan, pengetahuan keuangan,

dan pengaruh prediksi terhadap literasi keuangan di Bangalore, sumber:

Venkataraman & Venkatesan (2018)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Choudhary & Kamboj (2017) tentang studi

literasi keuangan dan penentuannya: bukti dari India. Studi ini meneliti literasi

keuangan masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh

OECD. Ukuran sampel penelitian ini tercatat sebanyak 500 responden di

Haryana-Sirsa, Fatehabad, Hisar, Bhiwani, dan Rohtak. Riset ini terkumpul

dengan menyelenggarakan wanwancara langsung terhadap responden kemudian

direkap sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kuesioner sebagai analisa data.

Penelitian ini menghubungkan perilaku keuangan, sikap keuangan, dan

pengetahuan keuangan.

Gambar 2.10. Pengaruh perilaku keuangan, sikap keuangan, dan pengetahuan

keuangan terhadap literasi keuangan dan penentuannya: bukti dari India, sumber:

Choudhary & Kamboj (2017)
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Studi terdahulu yang diteliti oleh Sharma & Pandey (2017) tentang

komponen yang berdampak pada berbagai dimensi literasi keuangan pada para

pekerja muda di perkotaan India. Riset ini memperluas pengetahuan empiris dari

sumber observasi yang meningkatkan literasi keuangan di berbagai negara, studi

ini mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperluas literasi keuangan kaum muda

di India. Total sampel yang digunakan sebanyak 754 responden untuk penelitian

ini. Dengan metode estimasi koefisien dari ordered multinomial logistic

regression. Penelitian ini menghubungkan pengetahuan keuangan, perilaku

keuangan dan sikap keuangan.

Gambar 2.11. Pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan di antara para pekerja muda di perkotaan

India,sumber: Sharma & Pandey (2017)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Yew et al., (2017) tentang komponen yang

berdampak pada  literasi keuangan di kalangan mahasiswa Malaysia. Sebanyak

605 siswa dari empat lembaga pendidikan tinggi di Lembah Klang, Malaysia

dipilih menggunakan convenience sampling untuk memberikan informasi tentang

literasi keuangan, sikap dan perilaku serta faktor sosialisasi keuangan. Penelitian

ini menghubungkan pengetahuan keuangan, sikap keuangan, perilaku keuangan

dan sosialisasi keuangan.
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Gambar 2.12. Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, perilaku

keuangan, dan sosialisasi keuangan terhadap literasi keuangan di kalangan

mahasiswa Malaysia, sumber: Yew et al., (2017)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Lam & Lam (2017) tentang komponen

yang berdampak pada literasi keuangan dan belanja internet yang bermasalah

pada orang dewasa. Sampel penelitian ini berasal dari responden multinasional

dari tiga benua termasuk Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Belanja internet

bermasalah dinilai menggunakan Skala Kecanduan Belanja Bergen. Total sampel

yang digunakan sebanyak 997 responden untuk penelitian ini dengan metode

multiple regression analysis. Penelitian ini menghubungkan demografis, geografis,

status pernikahan, pendapatan dan sikap keuangan.

Gambar 2.13. Pengaruh demografis, geografis, status pernikahan, pendapatan dan

sikap keuangan terhadap literasi keuangan dan belanja internet yang bermasalah

pada orang dewasa, sumber: Lam & Lam (2017)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Mohammed & Salleh (2017) tentang

komponen yang berdampak pada literasi keuangan siswa-siswi di UiTM’s. Saat

ini masalah siswa yang memiliki masalah keuangan mengkhawatirkan. Dengan

jumlah pinjaman atau beasiswa yang diperoleh masih banyak siswa yang gagal

dalam mengelola uang mereka dan akhirnya memiliki jumlah yang tidak

mencukupi selama masa studi mereka. Peneliti membagikan 351 kuesioner

kepada siswa acak di UiTM Jengka dan berhasil mengumpulkan 340 di antaranya.
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Uji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini menghubungkan

pengaruh keluarga, sikap keuangan, perilaku keuangan dan pengetahuan keuangan.

Gambar 2.14. Pengaruh pengaruh keluarga, sikap keuangan, perilaku keuangans,

dan pengetahuan keuangan terhadap literasi keuangan siswa-siswi di UiTM’s,

sumber: Mohammed & Salleh (2017)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Arora (2016) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan diantara wanita india. Tingkat melek finansial

yang lebih rendah adalah salah satu kekhawatiran terbesar bagi perempuan India

sejak kemerdekaan. Meskipun negara kita telah membuat kemajuan penting di

bidang ini tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kuesioner didistribusikan

di antara wanita yang bekerja di negara bagian Rajasthan. Total sampel yang

digunakan sebanyak 444 responden untuk penelitian ini. Penelitian ini

menghubungkan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan.

Gambar 2.15. Pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan diantara wanita india, sumber: Arora (2016)
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Studi terdahulu yang diteliti oleh Thomas et al., (2016) meletiti mengenai

efek pendidikan keuangan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa/mahasiswi

Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Penelitian mengumpulkan

data responden sebanyak 4.479 sample dengan menggunakan metode proportional

cluster random sampling. Penelitian ini menghubungkan pendidikan keuangan

dengan variabel intervening yang digunakan yaitu motivasi, self efficacy, dan

pengetahuan keuangan.

Gambar 2.16. Pengaruh pendidikan keuangan terhadap literasi keuangan dengan

motivasi, kemanjuran diri, dan pengetahuan keuangan sebagai variabel

intervening pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang,

sumber: Thomas et al., (2016)

Kebede et al., (2015) tentang komponen yang berdampak pada literasi

keuangan dan manajemen keuangan pribadi. Untuk menyampaikan penilaian dan

pendapat yang dirangkum oleh studi terbaru yang terkait dengan masalah literasi

keuangan. Diawali dengan evaluasi survei literatur sebelumnya, dengan tingkat

pengetahuan yang sederhana, kemampuan dan sikap yang optimal dalam putusan

manajemen keuangan. Total sampel yang digunakan sebanyak 437 responden

untuk penelitian ini. Penelitian ini menghubungkan perilaku keuangan dan inklusi

keuangan.

Gambar 2.17. Pengaruh perilaku keuangan, dan inklusi keuangan terhadap

literasi keuangan dan manajemen keuangan pribadi, sumber: Kebede et al., (2015)

Pendidikan keuangan

Motivasi

Literasi keuangan

Kemanjuran diri

Pengetahuan keuangan

Perilaku keuangan

Inklusi keuangan

Literasi keuangan

Merina. Analisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Literasi Keuangan dengan Sikap Keuangan dan 
Perilaku Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Pelaku UMKM di Kota Batam.  
UIB Repository©2020



22

Universitas Internasional Batam

Studi terdahulu yang dilakukan Agarwalla et al., (2015) tentang komponen

yang berdampak pada literasi keuangan di kalangan pekerja muda di Urban India.

Pekerja muda di India perkotaan menunjukkan pengetahuan keuangan yang lebih

rendah, sikap keuangan yang lebih rendah, dan perilaku keuangan yang superior

diperbandingkan dengan teman sejawat di tempat lain. Sementara laki-laki dan

perempuan memerlukan intervensi untuk meningkatkan pengetahuan keuangan

mereka, intervensi terfokus diperlukan untuk meningkatkan sikap keuangan laki-

laki dan perilaku keuangan perempuan. Total sampel yang digunakan sebanyak

754 responden untuk penelitian ini. Penelitian ini menghubungkan demografis,

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, sikap keuangan dan pemahaman akan

produk keuangan.

Gambar 2.18. Pengaruh demografis, pengetahuan keuangan, perilaku keuangan,

sikap keuangan dan kesadaran akan produk keuangan terhadap literasi keuangan

di Urban India, sumber: Agarwalla et al., (2015)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Cavdar & Aydin (2015) tentang komponen

yang berdampak pada literasi keuangan. Studi ini juga bertujuan untuk

memberikan kontribusi pada solusi masalah yang menghambat siswa dari

memanfaatkan layanan yang disediakan oleh universitas serta menyelidiki

kepuasan yang diperoleh. Sebanyak 1004 siswa berpartisipasi dalam penelitian ini

dengan menggunakan metode Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA.

Penelitian ini menghubungkan sosial ekonomi, sikap keuangan dan kepuasan

keuangan.
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Gambar 2.19. Pengaruh sosial ekonomi, sikap keuangan dan kepuasan keuangan

terhadap literasi keuangan, sumber: Cavdar & Aydin (2015)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Dwiastanti (2015) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan sebagai yayasan perilaku keuangan individu.

Riset terhadap literasi keuangan yang telah diobservasi terbukti sangat penting

untuk dilakukan hal ini dikarenakan wawasan masyarakat Indonesia terhadap

literasi keuangan masih dikategorikan rendah. Keperluan pengetahuan akan

literasi keuangan sangat bermanfaat bagi individu dalam mengelolah finansial

sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Survei sebelumnya yang telah dilakukan

menunjukkan lemahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang

menunjukkan angka hanya 21,84% dengan kata lain dari 100 orang Indonesia,

diperkirakan terdapat 21 orang yang memahami tentang manajemen keuangan.

Riset dilaksanakan di 20 provinsi terdapat 8.000 orang dari latar belakang social

yang berbeda baik dalam tingkat pendidikan dan ekonomi lainnya. Penelitian ini

menghubungkan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan perilaku

keuangan.

Gambar 2.20. Pengaruh pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, dan

perilaku keuangan terhadap literasi keuangan, sumber: Dwiastanti (2015)

Sosial ekonomi

Sikap keuangan

Kepuasan keuangan

Literasi keuangan

Pengetahuan keuangan

Keterampilan keuangan

Perilaku keuangan

Literasi keuangan

Merina. Analisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Literasi Keuangan dengan Sikap Keuangan dan 
Perilaku Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Pelaku UMKM di Kota Batam.  
UIB Repository©2020



24

Universitas Internasional Batam

Studi terdahulu yang diteliti oleh Zvaríková & Majerová (2014) tentang

komponen yang berdampak pada literasi keuangan di Republik Slovakia.

Menerangkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari harus tergantung dengan

uang. Praktis mustahil untuk eksis tanpa tingkat pengetahuan keuangan tertentu

dan implementasi konsekuensinya. Total sampel yang digunakan sebanyak 107

responden untuk penelitian ini menggunakan perbandingan evaluasi diri.

Penelitian ini menghubungkan pendidikan, umur, pengetahuan keuangan dan

sikap keuangan.

Gambar 2.21. Pengaruh pendidikan, umur, pengetahuan keuangan, dan sikap

keuangan terhadap literasi keuangan di Republik Slovakia, sumber: Zvaríková &

Majerová (2014)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Fatoki (2014) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan pemilik perusahaan mikro baru di Afrika

Selatan. Penelitian ini menggunakan perencanaan keuangan, analisa dan kontrol,

pembukuan, pemahaman sumber pendanaan, terminologi bisnis, keterampilan

keuangan dan informasi, penggunaan teknologi dan manajemen risiko untuk

mengukur literasi keuangan pengusaha. Data dikumpulkan melalui penggunaan

kuesioner yang dikelola sendiri dalam survei. Kombinasi pertanyaan skala

dikotomus dan Likert digunakan untuk survei. Total sampel yang digunakan

sebanyak 34 responden untuk penelitian ini yang terdiri dari 24 responden laki-

laki dan 10 responden wanita. Penelitian ini menghubungkan demografis,

pengetahuan keuangan, manajemen keuangan dan sikap keuangan.
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Gambar 2.22. Pengaruh demografis, pengetahuan keuangan, manajemen

keuangan, dan sikap keuangan terhadap literasi keuangan,sumber: Fatoki (2014)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Altaf (2014) tentang komponen yang

berdampak pada literasi keuangan pada mahasiswa lulusan manajemen di

University of Kashmir, Srinagar. Kekhawatiran nasional saat ini adalah rendahnya

literasi keuangan pada mahasiswa pascasarjana tidak menerima pengetahuan

keuangan yang diperlukan untuk menjadi sukses dalam ekonomi yang bergerak

cepat saat ini. Total sampel yang digunakan sebanyak 100 responden untuk

penelitian ini menggunakan persentase dan skor rata-rata. Penelitian ini

menghubungkan financial illiteracy, pendidikan keuangan dan keamanan

keuangan.

Gambar 2.23. Pengaruh financial illiteracy, pendidikan keuangan dan keamanan

keuangan terhadap literasi keuangan pada mahasiswa lulusan manajemen di

University of Kashmir, Srinagar, sumber: Altaf (2014)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Oppong-boakye & Kansanba (2013)

tentang penilaian tingkat literasi keuangan di antara Mahasiswa/Mahasiswi Bisnis

Sarjana di Ghana. Penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling
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untuk sampel 203 mahasiswa sarjana menggunakan kuesioner sebagai instrumen

penelitian. Penelitian ini menghubungkan demografis, perilaku keuangan dan

pengaruh lingkungan.

Gambar 2.24. Pengaruh demografis, perilaku keuangan dan pengaruh lingkungan

terhadap literasi keuangan di antara Mahasiswa Bisnis Sarjana di Ghana, sumber:

Oppong-boakye & Kansanba (2013)

Studi terdahulu yang diteliti oleh Shaari et al., (2013) tentang komponen

yang berdampak pada literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Riset ini

mengeksploitasi data primer dengan kuesioner dan sampel terdiri dari 384 siswa

dan populasi target penelitian adalah dari Universitas lokal Malaysia. Analisis

metode yang dipakai yaitu aplikasi SPSS. Penelitian ini menghubungkan

pendidikan keuangan, pengetahuan keuangan, Investasi, demografis dan

manajemen keuangan.

Gambar 2.25. Pengaruh pendidikan keuangan, pengetahuan keuangan, Investasi,

demografis, dan manajemen keuangan terhadap literasi keuangan di kalangan

mahasiswa, sumber: Shaari et al., (2013)
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2.2 Definisi Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) yang dipakai pada penelitian ini ialah literasi

keuangan. Literasi keuangan memiliki banyak definisi dalam penelitian yang ada

karena peneliti / penulis bebas untuk mengekspresikan dan menganalisa literasi

keuangan (Remund, 2010). Rai et al., (2019) menegaskan bahwa literasi keuangan

ialah kecakapan individu untuk mengambil keputusan yang cukup sehubungan

pada pemanfaatan uang yang efektif dan efisien sehingga seseorang lebih percaya

diri dalam membuat keputusan keuangan pribadi serta penyesuaian kebutuhan

hidup. Kumaran (2019) menyatakan bahwa pasar keuangan saat ini dibanjirin

dengan produk keuangan yang canggih dan kompleks sehingga individu

memerlukan tingkat yang lebih tinggi dari literasi keuangan untuk memilih

produk keuangan yang sesuai dan memanfaatkan jasa keuangan.

Menurut Huston (2010) definisi literasi keuangan telah berkembang dari

hanya memiliki pengetahuan tentang masalah keuangan hingga kemampuan untuk

menggunakan literasi tersebut pada keputusan keuangan sehari-hari. Namun,

Fernandes et al., (2014) menggunakan literasi keuangan dan pengetahuan

keuangan secara bergantian. Huston (2010) dan Vieira et al., (2018) berpendapat

kedua istilah ini secara konseptual berbeda dan memperingatkan para peneliti di

masa depan tentang bahaya penggunaannya secara bergantian.

Agarwalla et al., (2015) menegaskan bahwa mempertimbangkan lingkungan

di mana ruang lingkup dan kompleksitas produk dan layanan keuangan terus

meningkat, perlu bahwa individu mengembangkan pemahaman yang kuat tentang

dunia keuangan untuk dapat menjadi pengambil keputusan yang baik dan

menggunakan jalan yang benar untuk mencapai tujuan dan kebutuhan keuangan

mereka. Menurut Jappelli & Padula (2013) berinvestasi dalam literasi keuangan

menghasilkan peluang investasi yang lebih baik bagi individu, meningkatkan

pengembalian ke tabungan. Kebede et al., (2015) menekankan pentingnya

kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi dan pengambilan keputusan untuk

pemberdayaan dan kesejahteraan manusia yang lebih baik.

Atkinson & Messy (2012) menjelaskan literasi keuangan seperti perpaduan

dari keterampilan, perilaku, kesadaran, sikap dan kebijaksanaan individu yang

dikehendaki dalam membuat keputusan finansial yang tepat yang mengarah atas
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pencapaian kemakmuran finansial. Dengan demikian, definisi ini mengungkapkan

bahwa tiga penentu penting untuk menguji literasi keuangan adalah pengetahuan

keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan.

Theodora & Marti (2016) menyatakan bahwa secara umum, literasi

keuangan sangat penting untuk membantu seseorang mengelola uang secara

mandiri dan membuat perencanaan keuangan yang tepat. Literasi keuangan

merupakan tingkat pengetahuan dasar manusia tentang keuangan, yang mencakup

keterampilan dalam mengatasi anggaran mereka (mendapatkan, membelanjakan,

menyimpan, berinvestasi, dan meminjam uang).

Sari (2015) menyatakan bahwa literasi keuangan ialah kecakapan seseorang

untuk memperoleh informasi, menganalisa, mengelola dan menyampaikan

mengenai situasi keuangan pribadi karena hal tersebut untuk dapat memengaruhi

kesejahteraan seseorang. Definisi ini mencerminkan bahwa seseoarang harus

mempuyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan penting

selain itu juga memperbedakan beragam finansial, mengkritik masalah moneter

dan keuangan, perencanaan dan mampu menentukan keputusan dalam

penggunaan keuangan. Literasi keuangan digambarkan seperti potensi kepribadian

seseorang untuk memperoleh, mengerti, dan menaksir statistik yang pantas untuk

pengambilan keputusan, serta keinginan mendasar bagi semua orang untuk

menghindari masalah moneter. Atau cara seseorang berpikir tentang kondisi

keuangan yang strategis seperti anggaran beserta kontrol yang lebih baik untuk

pemilik perusahaan sehingga seseorang dapat mencapai tujuannya. Kesulitan

keuangan bukan dikarenakan pendapatan yang rendah. Tapi, kesulitan keuangan

muncul dikarenakan kesalahan seseorang dalam mengelola keuangan dengan

tidak adanya perencanaan keuangan yang baik.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan

Pengetahuan keuangan adalah semacam capital gain yang ada sebagai

pembelajaran potensi agar dapat merancang pendapatan, pembiayaan, serta

penghematan finansial dengan metode yang aman (Vieira et al., 2018).

Pengetahuan keuangan merupakan salah satu variabel yang mendahului perilaku

keuangan (Fernandes et al., 2014).
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Pengetahuan keuangan dapat juga didefinisikan sebagai keakraban dengan

beberapa sebutan dalam konsepsi finansial dasar yang dibutuhkan untuk berfungsi

bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Atkinson & Messy, 2012).

Mengenai akuisisi pengetahuan keuangan Yew et al., (2017) berpendapat

seseorang akan selalu membandingkan biaya dan pengembalian ketika

memperoleh pengetahuan keuangan. Kaitan antara pengetahuan keuangan dan

perilaku keuangan tidak terjamin sebagai relasi sebab akibat dan seperti yang

dinyatakan oleh Batty et al., (2015) hubungan semacam itu tidak selalu tersirat.

Serido et al., (2013) menunjukkan pengaruh signifikan dari pengetahuan

keuangan pada perilaku keuangan menyimpulkan bahwa jika pengetahuan tentang

masalah keuangan diinternalisasi, itu dapat menghasilkan perilaku keuangan yang

diterima. Seorang yang memiliki pengetahuan akan kesadaran finansial maka

secara nyata dengan memperlihatkan perilaku keuangan yang sanggup

memutuskan keutamaan kebutuhan dalam kehidupan yang sehat melainkan bukan

keinginan yang harus dipenuhi demi kepuasan pribadi. Demikian pula, penelitian

terbaru mengungkapkan pengetahuan keuangan yang unggul menghasilkan

tingkat perilaku keuangan yang relatif tinggi (Vieira et al., 2018), (Yong et al.,

2018), (Aydin & Selcuk, 2019). Tetapi bertolak belakang terhadap studi oleh

Felipe et al., (2017) mengemukakan bahwa tidak mungkin untuk memvalidasi

kaitan antara pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan individu.

Kaitan mengenai pengetahuan keuangan terhadap literasi keuangan menurut

studi oleh (No et al., 2019), (Widiyati et al., 2018), (Agarwalla et al., 2015),

(Fatoki, 2014) menunjukkan korelasi yang positif. Karena semakin baik

pengetahuan keuangan yang dimiliki maka akan semakin baik dalam hal literasi

keuangannya. Tapi berbeda dengan studi oleh Rai et al., (2019) dimana hasil

menunjukkan tidak ada hubungannya antara pengetahuan keuangan dengan

literasi keuangan. Hal ini dikarenakan apabila seorang wanita mempunyai tingkat

pengetahuan keuangan yang lebih rendah maka mereka akan kurang berminat

dalam jalur investasi.

2.3.2 Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap sikap keuangan

Penelitan oleh Jorgensen & Savla (2010) menunjukkan adanya hubungan

positif antara tingkat pengetahuan keuangan yang relatif tinggi dan sikap
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keuangan yang positif. Pengetahuan keuangan sangat menentukan dalam

pembentukan sikap keuangan yang bertanggung jawab diartikan sikap keuangan

cenderung terhadap psikologis yang diekspresikan seseorang dalam praktik

finansial yang dikelola maka dengan adanya pengetahuan keuangan diharapkan

seorang mampu mengendalikan keadaan pikiran. Sikap keuangan yaitu preferensi

atau kecenderungan mereka terhadap masalah keuangan pribadi. Sikap mencakup

tiga komponen: kognitif (kepercayaan/ide), afektif (perasaan) dan konatif

(perilaku). Vieira et al., (2018) menekankan bahwa pengetahuan keuangan sangat

menentukan dalam pembentukan sikap dan perilaku keuangan yang bertanggung

jawab. Pengetahuan keuangan dan sikap keuangan, dalam korelasi timbal balik,

memengaruhi perilaku keuangan. Hasil penelitian yang dinyatakan oleh Yong et

al., (2018) menegaskan pengetahuan keuangan memiliki kaitan signifikan positif

pada sikap keuangan. Sedangkan studi oleh (Felipe et al., 2017) menyatakan tidak

adanya signifikansi antara dua variabel tersebut, dimana sikap keuangan individu

tidak memengaruhi pengetahuan keuangannya atau sebaliknya.

2.3.3 Pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan

Sikap keuangan diuraikan sebagai campuran ide, info, dan emosi tentang

pembelajaran yang berakhir dengan kesiapan untuk bereaksi sepenuhnya secara

positif (Vieira et al., 2018). Sebuah studi menerangkan bahwa sikap keuangan

akan memengaruhi perilaku keuangan dan kemudian memengaruhi kekayaan dan

kesejahteraan keseluruhan individu (Fernandes et al., 2014). Hanya beberapa

penelitian yang mempertimbangkan pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku

keuangan (Agarwalla et al., 2015), (Atkinson & Messy, 2012), (Vieira et al.,

2018).

Sikap keuangan yaitu preferensi atau kecenderungan mereka terhadap

masalah keuangan pribadi, secara signifikan terkait dengan perilaku keuangan.

Misalnya, jika orang memiliki sikap negatif terhadap menabung atau mencari

kepuasan segera untuk kebutuhan mereka, maka dikatakan bahwa mereka

cenderung tidak akan menabung (Atkinson & Messy, 2012). Begitu juga

Jorgensen & Savla (2010) menunjukkan bahwa mahasiswa dengan sikap yang

lebih positif lebih mungkin terlibat dalam praktik keuangan pribadi yang positif

dan perilaku seperti menabung atau menganggarkan. Selaras dengan penelitian
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yang dilakukan oleh (Vieira et al., 2018), (Yong et al., 2018), (Aydin & Selcuk,

2019), (Felipe et al., 2017).

Hubungan mengenai sikap keuangan terhadap literasi keuangan menurut

studi oleh No et al., (2019), Rai et al., (2019), Widiyati et al., (2018), Agarwalla

et al., (2015), Fatoki (2014) menunjukkan korelasi yang positif. Karena semakin

baik sikap keuangan yang dimiliki maka akan semakin baik dalam hal literasi

keuangannya. Tapi berbeda terhadap studi oleh Venkataraman & Venkatesan

(2018) dimana hasil menunjukkan bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh

negatif terhadap literasi keuangan. Karena seseorang dalam hal mengelola

keuangannya sendiri dan terkesan ingin memperluas kecerdasan berpikir atau

memperkuat kecerdasan berpikir untuk meningkatkan pengetahuan mengenai

konsentrasi yang diminati tanpa harus memperhatikan bagaimana sikap seorang

individu.

2.3.4 Pengaruh perilaku keuangan terhadap literasi keuangan

Perilaku keuangan adalah penentu utama literasi keuangan (Fernandes et al.,

2014), (Vieira et al., 2018). Literasi keuangan merupakan kebutuhan saat ini

karena pertumbuhan di pasar keuangan. Kebede et al., (2015) menekankan

pentingnya kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi dan pengambilan keputusan

untuk pemberdayaan dan kesejahteraan manusia yang lebih baik. Perilaku

keuangan sebagai faktor terpenting dalam literasi keuangan.

Perilaku keuangan juga didefinisikan sebagai seberapa baik seseorang

mengontrol finansial yang mencakup perencanaan taksiran simpanan, jaminan

perlindungan dan penanaman modal. Perilaku keuangan seorang dapat ditinjau

berdasarkan seberapa baik ia dalam mengendalikan uang tunai, hutang, simpanan,

dan pembiayaan lainnya. Perilaku keuangan yang relevan dengan cara seseorang

menyelenggarakan, mengendalikan, dan menerapkan sumber finansial pribadinya.

Seorang yang mempunyai perilaku keuangan mampu mempertanggungjawabkan

finansial, cenderung ampuh dalam menggunakan uang, seperti dalam

menghasilkan uang, mengelola dan mengendalikan pengeluaran, berinvestasi, dan

melunasi biaya konsumsi tepat waktu (Hasibuan et al., 2018).

Atkinson & Messy (2012) menyatakan perilaku keuangan positif dari

individu seperti perencanaan pengeluaran yang tepat dan menjaga stabilitas
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keuangan meningkatkan tingkat literasi keuangan mereka, sedangkan perilaku

keuangan negatif seperti sangat tergantung pada kredit dan pinjaman melemahkan

kesejahteraan keuangan mereka. Studi oleh Laxmi & Maheshwary (2018),

Kumaran (2019) menegaskan bahwa perilaku keuangan meningkat dan berefek

positif dari literasi keuangan pada kesadaran keuangan. Hubungan mengenai

perilaku keuangan terhadap literasi keuangan menurut studi oleh No et al., (2019),

Rai et al., (2019), Widiyati et al., (2018), Agarwalla et al., (2015), Oppong-

boakye & Kansanba (2013) menunjukkan korelasi yang positif. Karena semakin

baik sikap keuangan yang dimiliki maka akan semakin baik dalam hal literasi

keuangannya. Studi tersebut bertolakbelakang terhadap Altaf (2014) yang

menegaskan bahwa perilaku keuangan berpengaruh negative pada literasi

keuangan. Tapi berbeda dengan studi oleh Yong et al., (2018) dimana hasil

menunjukkan bahwa perilaku keuangan berpengaruh negatif terhadap literasi

keuangan. Karena banyak anak muda hidup di luar kemampuan mereka dan

mereka tidak memiliki perencanaan keuangan yang tepat.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Dari pemaparan perumusan masalah pada penelitian terdahulu diatas,

penulis bermaksud melakukan penelitian berdasarkan adopsi pada jurnal yang

diteliti oleh (Yong et al., 2018). Variabel dependen yang akan dipakai penulis

ialah literasi keuangan, dengan variabel independen yang dipakai adalah

pengetahuan keuangan, serta variabel intervening yang dipakai adalah sikap

keuangan dan perilaku keuangan. Model penelitian yang diambil oleh penulis

merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi literasi keuangan pada

pelaku UMKM di Kota Batam. Model penelitian yang disusun oleh penulis

terlihat pada gambar 2.26.
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Gambar 2.26 Pengaruh pengaruh pengetahuan keuangan terhadap literasi

keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan sebagai variabel

intervening pada pelaku UMKM di Kota Batam

Berdasarkan atas kerangka penelitian yang telah ditampilkan, perumusan

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan keuangan terhadap

perilaku keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan keuangan terhadap

sikap keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara sikap keuangan terhadap

perilaku keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara perilaku keuangan terhadap

literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H5 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara sikap keuangan terhadap literasi

keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H6 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan keuangan terhadap

perilaku keuangan dengan sikap keuangan sebagai variabel intervening pada

pelaku UMKM di Kota Batam.

H7 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pengetahuan keuangan terhadap

literasi keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan sebagai

variabel intervening pada pelaku UMKM di Kota Batam.

H8 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara sikap keuangan terhadap literasi

keuangan dengan perilaku keuangan sebagai variabel intervening pada

pelaku UMKM di Kota Batam.

Pengetahuan keuangan

Sikap keuangan

Perilaku keuangan Literasi keuangan
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