BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1

Model Penelitian Terdahulu
Loh et al. (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat
literasi keuangan anak remaja yang bekerja di perusahaan Malaysia dalam
bidang akutansi. Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial
literacy dengan variabel independen financial education, financial
experience, family influence, dan geographical locations yang dilakukan
pada tahun 2019 dengan menyebarkan kuesioner kepada 150 remaja /
pekerja yang ada di Malaka.
Financial Education
Financial Experience
Financial
Literacy

Family Influence
Geographical Locations

Gambar 2.1 Model analisis pengaruh Financial Education, Financial
Experience, Family Influence, dan Geographical Locations terhadap
Financial Literacy pada anak remaja yang di Malaka, Malaysia

Alekam et al. (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui
tingkat literasi keuangan di tengah generasi muda di Malaysia. Penelitian
ini diarahkan untuk menggembangkan suatu representasi unik dari literasi
keuangan di antara generasi muda dengan menggunakan variabel
dependen financial literacy dengan variabel independen financial
behavior, family/parental factor, dan peer influence yang dilakukan pada
tahun 2018 dengan menyebarkan kuesioner kepada 500 remaja di
beberapa kota, di antaranya 410 data yang sah untuk digunakan.
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Financial Behavior
Family/Parental Factor

Financial
Literacy

Peer Influence
Gambar 2.2 Model analisis pengaruh Financial Behavior, Family/Parental
Factor, dan Peer Influence terhadap Financial Literacy pada generasi
muda yang di Malaysia.

Venkataraman dan Venkatesan (2018) melakukan penelitian
tentang faktor yang menentukan literasi keuangan. Penelitian ini
menggunakan variabel dependen financial literacy dengan variabel
independen family influence, financial knowledge, financial attitude dan
influence factors yang dilakukan pada tahun 2018 dengan cara
menyediakan kuesioner secara online kepada 70 pekerja di Bangalore.
Family Influence
Financial Knowledge
Financial Attitude

Financial
Literacy

Peer Influence
Gambar 2.3 Model analisis pengaruh Family Influence, Financial
Knowledge, Financial Attitude, dan Peer Influence terhadap Financial
Literacy pada pekerja di Bangalore.
Potrich dan Vieira (2018) melakukan penelitian tentang faktor –
faktor perilaku yang mempengaruhi literasi keuangan. Penelitian ini
menggunakan variabel dependen financial literacy dengan variabel
independen behavioral factors dilengkapi dengan variabel control antara
lain materialism, compulsive buying, dan propensity to indebtedness yang
dilakukan pada tahun 2016 dengan survei secara langsung di lingkungan
eksternal oleh 10 pewawancara yang telah dilatih untuk menerapkan
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survey di tempat umum. Total data yang dikumpulkan sebanyak 2.487
data yang sah diperoleh di 31 kota di Brasil Selatan.
Behavioral Factors
Materialism

Financial
Literacy

Compulsive Buying
Propensity to Indebtedness

Gambar 2.4 Model analisis pengaruh Behavioral Factors, Materialism,
Compulsive Buying, dan Propensity to Indebtedness terhadap Financial
Literacy pada penduduk Brasil.

Rui Xue et al. (2018) melakukan penelitian tentang pengukuran
literasi keuangan pada lansia Australia. Penelitian ini menggunakan
variabel dependen financial literacy dengan variabel independen sosiodemographic dilengkapi dengan variabel control antara lain wealth, age,
gender, marital status, health, tenure, income, education, dan employ yang
dilakukan pada tahun 2018 dengan cara melakukan survey secara acak
terhadap 15.000 lansia Australia yang berusia 55 atau di atas, yang
merupakan anggota National Senior Australia (NSA). Dari 15.000 lansia
hanya 3.484 dari mahasiswa yang menyelesaikan survei.
Socio-Demographic
Wealth
Age
Gender
Marital Status
Health

Financial
Literacy

Tenure
Income
Education
Employ
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Gambar 2.5 Model analisis pengaruh Socio-Demographic, Wealth, Age,
Gender, Marital Status, Health, Tenure, Income, Education, dan Employ
terhadap Financial Literacy pada lansia Australia.

Kubak et al. (2018) melakukan penelitian untuk membandingkan
tingkat literasi keuangan antara fakultas ekonomi yang dipilih di Slovakia
dan untuk menguraikan perbandingan tingkat literasi keuangan antara
mahasiswa pada awal studi Sarjana mahasiswa dan para mahasiswa yang
berada di tahap akhir dari studi Master mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen gender, education, year of study, university
dan prospect theory yang dilakukan pada tahun 2018 dengan cara
melakukan survey yang mana dihardiri oleh 496 mahasiswa dari 3
universitas yang ada di Slovakia antara lain Faculty of Economics,
Technical University of Košice, Faculty of Management of University of
Prešov in Prešov and Faculty of National Economy of the University of
Economics in Bratislava.
Gender
Education
Year of Study

Financial
Literacy

University
Prospect Theory

Gambar 2.6 Model analisis pengaruh Gender, Education, Year of Study,
University dan Prospect Theory terhadap Financial Literacy pada
mahasiswa di Slovakia.

Danquah et al. (2018) melakukan penelitian ini untuk menilai
tingkat literasi keuangan di antara siswa tersier di negara Afrika SubSahara, Ghana. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner
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yang dikelola sendiri, dan menggunakan purposive sampling untuk
memilih empat ratus delapan puluh (480) siswa di seluruh perguruan
tinggi di Ghana untuk analisis data.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen socio-demographic, personal financial
management, savings & borrowing, investment, dan insurance.
Socio-Demographic
Personal Financial
Management
Financial
Literacy

Savings and Borrowing
Investment
Insurance

Gambar 2.7 Model analisis pengaruh Socio-Demographic, Personal
Financial Management, Savings & Borrowing, Investment, dan Insurance
terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Negara Afrika SubSahara, Ghana

Setyowati et al. (2018) melakukan penelitian ini untuk mengukur
tingkat Literasi Keuangan Syariah (IFL) di Solo dan menguji pengaruh
antara IFL terhadap perencanaan keuangan personal.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen financial planning, islamic investment choice,
dan socio-demographic yang dilakukan pada tahun 2018 dengan cara
melakukan survey yang melibatkan 313 penduduk di kota Solo.
Financial Planning

Islamic Investment Choice

Financial
Literacy

Socio-Demographic
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Gambar 2.8 Model analisis pengaruh Financial Planning, Islamic
Investment Choice, dan Socio-Demographic terhadap Financial Literacy
pada penduduk di kota Solo.

Hanson dan Olson (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh
pola komunikasi keluarga terhadap literasi keuangan mahasiswa Amerika.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy dengan
variabel independen family communication patterns dan financial
knowledge dilengkapi dengan variabel control antara lain gender dan
major yang dilakukan pada tahun 2018 dengan cara menyediakan
kuesioner secara online kepada 96 mahasiswa di Amerika.
Family Communication
Patterns
Financial Knowledge

Financial
Literacy

Gender
Major
Gambar 2.9 Model analisis pengaruh Family Communication Patterns,
Financial Knowledge, Gender, dan Major terhadap Financial Literacy
pada mahasiswa di Amerika.

Ameliawati dan Setiyani (2018) melakukan penelitian ini untuk
mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen yang telah dipilih
terhadap financial literacy. penelitian ini menggunakan variabel dependen
financial literacy dengan variabel independen financial attitude, financial
experience, dan financial influence dimana diantaranya mencakupi family
influence dan peer influence. Populasi dari penelitian ini adalah
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun
2015 yang berjumlah 910 siswa, sedangkan sampling yang diambil yakni
278 siswa dengan menggunakan Formula Slovin.
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Financial Attitude
Financial
Literacy

Financial Experience
Financial Influences

Gambar 2.10 Model analisis pengaruh Financial Attitude, Financial
Experience dan Financial Influences terhadap Financial Literacy pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun
2015.
Abdullah et al. (2017) melakukan penelitian tentang faktor – faktor
yang mempengaruhi penentu literasi keuangan diantara siswa – siswa
UiTM. Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen family influence dan financial knowledge
dilengkapi dengan variabel control antara lain financial attitude dan
financial behavior yang dilakukan pada tahun 2017 di UiTM Jengka
Campus dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 351 mahasiswa.
Family Influence
Financial Knowledge
Financial
Literacy

Financial Attitude
Financial Behavior

Gambar 2.11 Model analisis pengaruh Family Influence, Financial
Knowledge, Financial Attitude dan Financial Behavior terhadap Financial
Literacy pada mahasiswa UiTM Jengka Campus.
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Garg dan Singh (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis
tingkat literasi keuangan kalangan pemuda di dunia. Penelitian ini
menggunakan variabel dependen financial literacy dengan variabel
independen financial knowledge, financial attitude, financial behavior dan
socio-economic & demographic factors yang dilakukan oleh Garg dan
Singh dengan cara mengumpulkan data dari artikel jurnal pilihan yang
tentang teori dan bahan penelitian yang diinginkan untuk menyusun
kerangka penelitian yang mempengaruhi literasi keuangan.
Financial Knowledge
Financial Attitude
Financial Behavior

Financial
Literacy

Socio-Economic &
Demographic Factors
Gambar 2.12 Model analisis pengaruh Financial Knowledge, Financial
Attitude, Financial Behavior, dan Socio-Economic & Demographic
Factors terhadap Financial Literacy pada kalangan pemuda di dunia.

Ergün (2017) melakukan penelitian untuk menentukan tingkat
literasi keuangan antara mahasiswa, dan untuk mencari tahu hubungan
antara pengetahuan keuangan dan karakteristik demografi siswa.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen financial education dan financial knowledge
dilengkapi dengan variabel control antara lain gender, cycle of study, field
of study, parental income, parental education, dan nationality yang
dilakukan pada tahun 2017 dengan cara menyediakan kuesioner secara
online kepada 450 mahasiswa di seluruh dunia, di antaranya 409 data yang
sah untuk digunakan.
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Financial Education
Financial Knowledge
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Cycle of Study

Financial
Literacy

Field of Study
Parental Income
Parental Education
Nationality

Gambar 2.13 Model analisis pengaruh Financial Education, Financial
Knowledge, Gender, Cycle of Study, Field of Study, Parental Income,
Parental Education, dan Nationality terhadap Financial Literacy pada
mahasiswa di seluruh dunia.

Firli (2017) melakukan penelitian untuk mengembangkan kerangka
kerja konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy dengan
variabel independen personal socio-demographic characteristics, financial
knowledge, financial behavior, financial attitude, dan financial training
yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data dari artikel
jurnal pilihan yang sebagian besar memberikan pandangan komprehensif
untuk memetakan variabel dan indikator yang mempengaruhi literasi
keuangan.
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Personal Socio-Demographic
Characteristics
Financial Knowledge
Financial Behavior

Financial
Literacy

Financial Attitude
Financial Training
Gambar 2.14 Model analisis pengaruh Personal Socio-Demographic
Characteristics, Financial Knowledge, Financial Behavior, Financial
Attitude, dan Financial Training terhadap Financial Literacy.

Gunardi et al. (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Pasundan. Penelitian ini menggunakan variabel
dependen financial literacy dengan variabel independen gender, age, year
of study, student`s gpa, student`s residence, parental education, dan
parental income.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei terhadap 97
responden mahasiswa di tiga program studi, yaitu Program Studi
Manajemen, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Pengembangan
Ekonomi di Fakultas Ekonomi.dan Bisnis Universitas Pasundan.
Gender
Age
Year of Study
Student`s GPA
Student`s Residence

Financial
Literacy

Parental Education
Parental Income
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Gambar 2.15 Model analisis pengaruh Gender, Age, Year of Study,
Student`s GPA, Student`s Residence, Parental Education, dan Parental
Income terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Universitas
Pasundan.

Abdullah

et

al.

(2017)

untuk

mengetahui

faktor

yang

mempengaruhi literasi keuangan Islam dikalangan siswa. Penelitian ini
menggunakan variabel dependen financial literacy dengan variabel
independen attitude on personal financial management, attitude on islamic
financial product and services, education level dan gender yang dilakukan
pada tahun 2016 dengan cara menyediakan kuesioner kepada 150
mahasiswa di Malaysia di antaranya 87 data yang sah untuk digunakan.

AOPFM

AIFPS
Financial
Literacy
Education Level

Gender
Gambar 2.16 Model analisis pengaruh AOPFM, AIFPS, Education Level
dan Gender terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Malaysia.

Ramavhea et al. (2017) untuk menentukan literasi keuangan siswa
sarjana di sebuah universitas negeri di Afrika Selatan. Penelitian ini
menggunakan variabel dependen financial literacy dengan variabel
independen sosio-demographic, year of study, mother tonque, method of
payment, and the level of qualification from parent yang dilakukan pada
tahun 2016 dengan cara menyediakan 450 kuesioner di antaranya 300 data
yang sah untuk digunakan.
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Socio-Demographic

Year of Study
Financial
Literacy

Mother Tonque
Method of Payment
Level of Qualification from
Parent

Gambar 2.17 Model analisis pengaruh Socio-Demographic, Year of Study,
Mother Tonque, Method of Payment, and The Level of Qualification from
Parent terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Afrika.

Yildirim et al. (2017) melakukan penelitian dengan tujuan
memeriksa tingkat literasi keuangan individu serta menentukan hubungan
antara variabel demogragis dan literasi keuangan.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen socio-demographic dilengkapi dengan
variabel control antara lain age, education, dan income yang dilakukan
pada tahun 2017 dengan cara menyediakan kuesioner kepada 304
karyawan di industri besi dan baja yang di Karabuk, Turki.
Socio-Demographic
Age

Financial
Literacy

Education
Income

Gambar 2.18 Model analisis pengaruh Socio-Demographic, Age,
Education, dan Income terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di
Malaysia.
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Nanziri dan Leibbrandt (2016) melakukan penyelidikan tentang
literasi keuangan dengan mengeksplorasi distribusi literasi keuangan di
antara orang Afrika Selatan. Penelitian tersebut dilakukan dengan
menggunakan indeks litrasi keuangan sebagai alat penguji sejauh mana
perbedaan literasi keuangan berkolerasi dengan karakteristik demografi
dan ekonomi.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy
dengan variabel independen demographic dan socio-economic yang
dilakukan di afrika selatan.
Demographic
Financial
Literacy
Socio-Economic

Gambar 2.19 Model analisis pengaruh Demographic dan Socio-Economic
terhadap Financial Literacy pada penduduk di Afrika Selatan.

Ikandari dan Wulandari (2016) melakukan penelitian tentang
perbedaan dalam tingkat pemahaman literasi keuangan dalam bentuk
pengetahuan umum, tabungan, asuransi dan investasi antara pria dan
wanita mahasiswa Fakultas Ekonomi 2013 di Universitas Negeri Malang.
Pengolahan data penelitian ini menggunakan uji independent sample T-test
dengan jumlah sampel 314 responden. Penelitian ini menggunakan
variabel dependen financial literacy dengan variabel independen general
knowledge, savings, insurance, dan investment.
General Knowledge
Savings

Financial
Literacy

Insurance
Investment
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Gambar 2.20 Model analisis pengaruh General Knowledge, Savings,
Insurance, dan Investment terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di
Universitas Negeri Malang.

Herdjiono dan Damanik (2016) melakukan penelitian ini untuk
memperoleh pengetahuan tentang pengaruh sikap finansial, pengetahuan
finansial, dan pendapatan orangtua terhadap perilaku manajemen
keuangan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial
literacy dengan variabel independen financial attitude, financial
knowledge dan parental income. Penelitian ini dilakukan di Merauke,
wilayah perbatasan Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah
mahasiswa di Merauke sebanyak 382 orang.
Financial Attitude
Financial Knowledge

Financial Literacy

Parental Income

Gambar 2.21 Model analisis pengaruh Financial Attitude, Financial
Knowledge dan Parental Income terhadap Financial Literacy pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun
2015.

Thapa (2015) melakukan penelitian ini yang hanya dengan cara
survei. Survei ini melibatkan 436 mahasiswa untuk mengetahui tingkat
literasi keuangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan variabel
dependen financial literacy dengan variabel independen demographic
characteristics, educational characteristics, financial attitude, financial
influence, dan financial behavior yang dilakukan pada tahun 2015 di
Nepal terhadap 500 mahasiswa di antaranya 436 data yang sah untuk
digunakan.
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Demographic Characteristics
Educational Characteristics
Financial Attitude

Financial
Literacy

Financial Influence
Financial Behavior
Gambar 2.22 Model analisis pengaruh Demographic Characteristics,
Educational Characteristics, Financial Attitude, Financial Influence, dan
Financial Behavior terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Nepal.
Albeerdy et al. (2015) melakukan penelitian tentang faktor – faktor
yang mempengaruhi literasi keuangan kalangan mahasiswa di Malaysia.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial literacy dengan
variabel independen financial education, financial socialization agent dan
money attitude dilengkapi dengan variabel control antara lain gender,
income, age, education, dan occupation yang dilakukan pada tahun 2015
dengan cara menyediakan kuesioner secara online kepada 105 mahasiswa
di Malaysia.
Financial Education
Financial Socialization Agent
Money Attitude
Gender
Income

Financial
Literacy

Age

Education
Occupation
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Gambar 2.23 Model analisis pengaruh Financial Education, Financial
Socialization Agent, Money Attitude, Gender, Income, Age, education, dan
occupation terhadap Financial Literacy pada mahasiswa di Malaysia.

Sari (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran
di perguruan tinggi dan pendidikan keuangan keluarga terhadap perilaku
keuangan siswa. Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial
literacy dengan variabel independen financial education, financial
behavior, dan learning in higher education yang dilakukan pada tahun
2015 di STIE ‘YPPI’ Rembang dengan cara menyebarkan kuesioner
kepada 88 mahasiswa.
Financial Education

Financial Behavior

Financial Literacy

Learning in Higher
Education
Gambar 2.24 Model analisis pengaruh Financial Education, Financial
Behavior, dan Learning in Higher Education terhadap Financial Literacy
pada mahasiswa STIE ‘YPPI’ Rembang.

Dwiastanti (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui betapa
pentingnya literasi keuangan bagi setiap individu dalam mengelola
keuangannya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen financial
literacy dengan variabel independen family financial management, dan
learning in higher education dilengkapi dengan variabel control antara
lain socio-economic status of parents yang dilakukan oleh penulis dengan
cara mengumpulkan data dari artikel jurnal pilihan yang mempengaruhi
literasi keuangan.
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Family Financial Management
Financial
Literacy

Learning in Higher Education
Socio-Economic Status of
Parents

Gambar 2.25 Model analisis pengaruh Family Financial Management,
Learning in Higher Education, dan Socio-economic status of Parents
terhadap Financial Literacy.

2.2

Definisi Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan untuk penelitian ini adalah
financial literacy. Financial literacy dalam definisi sederhana adalah
pendidikan dan pemahaman untuk mengetahui bagaimana uang dibuat,
dihabiskan, dan disimpan, serta keterampilan dan kemampuan untuk
menggunakan sumber daya keuangan untuk membuat keputusan.
Menurut Albeerdy et al. (2017), financial literacy merupakan suatu
pengetahuan terhadap prinsip, konsep, fakta, dan teknologi yang membuat
seorang individu bersikap cerdas terhadap uang. Seorang individu yang
mengetahui financial literacy dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa
untuk mengatasi masalah keuangan sehari-hari dan juga membantu
mahasiswa dalam mengambil keputusan keuangan. Herjiono et al. (2016)
mengemukakan bahwa financial literacy merupakan suatu gabungan dari
kemampuan perilaku, pengetahuan, kesadaran, dan kebiasaan yang
dibutuhkan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, pada
akhirnya dapat mencapai kondisi keuangan yang memuaskan. Financial
literacy menekankan pada pentingnya penerapkan kemampuan dan
pengetahuan di bidang keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan.
Pengetahuan terhadap pentingnya

financial literacy

dalam

pengambilan keputusan keuangan sangat menentukan kemampuan pribadi
seseorang baik dalam membuat pilihan keuangan yang efektif atau
meningkatkan financial well-being dari serorang individu, serta untuk
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berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Financial literacy yang baik
akan menjadikan konsumen yang cerdas, dapat memilih barang, dan
mengatur keuangan dengan baik, serta merencanakan masa depan.

2.3

Hubungan Antar Variabel

2.3.1

Hubungan Antara Family Influence Dengan Financial Literacy
Family influence dianggap sebagai salah satu penentu literasi
keuangan di kalangan mahasiswa. Perilaku pengeluaran atau manajemen
keuangan dari keluarga seseorang dapat memengaruhi anggota keluarga
untuk diikuti.
Menurut Loh et al. (2019), sikap keuangan dan perilaku
pengeluaran keluarga akan ditransfer ke siswa ketika mahasiswa
mengelola keuangan mahasiswa sendiri. Banyaknya waktu yang
dihabiskan bersama keluarga adalah alasan para siswa akan mengikuti
tindakan pengeluaran anggota keluarga mahasiswa. Studi ini juga
menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap keuangan
dan perilaku belanja dengan literasi keuangan.
Selain itu, dalam penelitian mahasiswa menyatakan bahwa
kebiasaan keuangan yang buruk dalam kehidupan anak-anak adalah karena
orang tua yang biasanya hadir dengan manajemen keuangan yang buruk.
Contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua disalin oleh anak-anak
mahasiswa. Kebiasaan ini akan berlanjut sampai anak-anak memperoleh
pendidikan yang tepat tentang manajemen keuangan di sekolah atau
universitas mahasiswa. Studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan
positif antara pengaruh keluarga dan literasi keuangan di antara anakanak mahasiswa.
Alekam et al. (2018) menyatakan bahwa panduan orang tua
tentang masalah keuangan sangat penting dan penting untuk memastikan
kesejahteraan kehidupan anak-anak mahasiswa di masa depan. Ini
ditunjukkan dalam studi peneliti bahwa lebih banyak interaksi pada
masalah keuangan dari orang tua kepada anak-anak mahasiswa akan
membantu sebagian besar pendidikan dan pengetahuan anak-anak dalam
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mengelola masalah keuangan mahasiswa. Ada hubungan positif yang
signifikan antara pengaruh keluarga dan literasi keuangan yang
ditunjukkan dalam penelitian ini.
Abdullah et al. (2017) melakukan studi terhadap mahasiswa dan
menemukan ketika adanya diskusi di antara keluarga terutama oleh orang
tua, itu akan memberikan lebih banyak informasi dan pengetahuan kepada
siswa. Ini akan membuat para siswa memiliki pengalaman yang lebih baik
dalam mengelola uang mahasiswa baik dalam pengeluaran atau tabungan.
Oleh karena itu mahasiswa menyimpulkan bahwa diskusi orang tua
tentang manajemen keuangan akan mempengaruhi kebiasaan dan perilaku
para siswa.
Hasil penelitian yang dilakukan Loh et al. (2019), Alekam et al.
(2018), Venkataraman dan Venkatesan (2018), Hanson dan Olson (2018),
Abdullah et al. (2017), Ergün (2018) dan Dwiastanti (2015) menjelaskan
bahwa family influence memiliki hubungan signifikan secara positif
terhadap financial literasi.

2.3.2

Hubungan Antara Peer Influence Dengan Financial Literacy
Peer influence merupakan sebuah kelompok sosial atau disebut
juga orang yang memiliki kesamaan sosial atau ciri-ciri seperti kesamaan
tingkat usia. Alekam et al. (2018) menemukan bahwa orang yang memiliki
preferensi yang sama cenderung tergabung dalam kelompok yang sama,
sehingga menciptakan korelasi antara perilaku individu dan kelompok.
Peer influence bisa memprediksi perilaku keuangan individu
karena peer influence berperan penting terhadap perkembangan individu
dalam memberikan sumber informasi tentang dunia luar. Peer influence
juga dapat mempengaruhi literasi keuangan individu karena keadaan
lingkungan sekitar seperti perilaku teman-temannya yang dapat membawa
dampak positif dan negatif terhadap literasi keuangan individu tersebut.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alekam et al. (2018),
Venkataraman dan Venkatesan (2018), Ameliawati dan Setiyani (2018),
dan Thapa (2015) menjelaskan bahwa peer influence memiliki hubungan
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signifikan secara positif terhadap literasi keuangan karena perilaku
individu sering dipengaruhi oleh teman sebaya dimana teman sebaya
merupakan sumber informasi dari individu tersebut.

2.3.3

Hubungan Antara Financial Knowledge Dengan Financial Literacy
Financial Knowledge merupakan pengetahuan tentang keuangan
yang digunakan individu untuk mengambil keputusan keuangan dengan
tepat. Financial knowledge sama seperti financial literacy dimana kedua
variabel tersebut penting untuk individu dalam mengambil keputusan
keuangan yang tepat dan mengelola keuangan individu tersebut.
Venkataraman dan Venkatesan (2018) menyatakan bahwa individu
yang secara financial terpelajar akan memiliki pengetahuan dasar tentang
beberapa konsep keuangan utama. Oleh karena itu, pengetahuan keuangan
disebut sebagai dimensi utama literasi keuangan dan sebagian besar waktu
dianggap sebagai sinonim dari literasi keuangan.
Hanson dan Olson (2018) melakukan studi terhadap 70 pekerja di
Bangalore dan menemukan literasi keuangan yang lebih tinggi dapat
dicapai jika faktor-faktornya ditemukan. Peningkatan pengetahuan
keuangan dapat dipantau melalui inisiatif seperti program literasi
keuangan, permainan peran, studi kasus dari investasi praktis yang dapat
mengembangkan keterampilan perencanaan keuangan yang lebih baik.
Studi ini menekankan pada kebutuhan untuk menciptakan kesadaran
tentang perencanaan keuangan yang efektif dengan menggunakan faktorfaktor

penting.

Pembuat

kebijakan

dapat

berkonsentrasi

untuk

mengembangkan program pelatihan untuk mempengaruhi pembuat
keputusan.
Hasil

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Venkataraman

dan

Venkatesan (2018), Hanson dan Olson (2018), Abdullah et al. (2017),
Garg dan Singh (2017), Ergün (2017), Firli (2017), dan Herdjiono dan
Damanik (2016) menjelaskan bahwa financial knowledge memiliki
hubungan signifikan secara positif terhadap financial literasi karena
mahasiswa yang memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi lebih
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cenderung lebih terlibat dalam persiapan rencana keuangan yang jelas
untuk mengelola keuangan mahasiswa dengan baik.

2.3.4

Hubungan Antara Financial Education Dengan Financial Literacy
Edukasi finansial sejak dini sangat penting karena dalam edukasi
keuangan tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan kapasitas
keuangan saja. Tetapi juga meningkatkan kemampuan nilai sosial yang
dapat membantu anak ketika mahasiswa mampu menghadapinya di masa
dewasa.
Edukasi finansial yang diajarkan sejak dini akan menjauhkan anak
dari tindakan dan sikap yang negatif/paradigma yang salah terhadapaset
pribadi maupun komunitas.
Edukasi finansial dapat memberikan fasilitas kesempatan bagi
anak-anak untuk mendapat kesempatan memahami bagaimana konsep,
menggunakan dan mengelola keuangan sehingga timbul kesadaran
bagaimana merespon terhadap keputusan yang akan mahasiswa buat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Loh et al. (2019), Rui Xue et
al. (2018), Kubak et al. (2018), Ergün (2017), Abdullah et al. (2017),
Yildirim et al. (2017) dan Albeerdy et al. (2015) menjelaskan bahwa
financial education memiliki hubungan signifikan secara positif terhadap
finansial literasi karena edukasi finansial yang diajarkan ke mahasiswa
dapat membuat mahasiswa sadar akan pentingnya finansial literasi bagi
mahasiswa dalam mengelola keuangan mahasiswa dengan baik, selain itu
juga akan menanamkan pemikiran penting menabung di masa muda
sehingga uang tabungan mahasiswa dapat mahasiswa gunakan untuk
perencanaan keuangan.

2.3.5

Hubungan Antara Financial Attitude Dengan Financial Literacy
Financial attitude

merupakan keadaan seseorang

terhadap

keuangan yang diaplikasikan ke dalam sikap. Sikap adalah pernyataan
yang evaluative, baik yang menyenangkan maupun yang tidak
menyenangkan terhadap objek, individu, dan peristiwa. Menurut
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Venkataraman dan Venkatesan (2018), sikap adalah ukuran, pendapat dan
penilaian seseorang terhadap dunia yang ditinggali. Dan menurut Garg dan
Singh (2017), sikap adalah ukuran keadaan pikiran, pendapat dan
penilaian seseorang terhadap dunia yang ditinggali. Sehingga financial
attitude adalah keadaan seseorang, pendapat atau penilaian terhadap uang
yang diterapkan atau diaplikasikan kedalam sikap.
Berdasarkan penelitian Venkataraman dan Venkatesan (2018)
financial attitude yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi dan
membantu individu tersebut dalam bersikap dan berperilaku terhadap
keuangan. Baik itu dalam mengelola, menganggarkan dan keputusan yang
akan diambil. Sikap keuangan dapat dipengaruhi oleh keluarga, sekolah
dan lain sebagainya. Jika seorang invidu berada pada lingkungan
pengelolaan keuangan yang baik, maka secara otomotis individu tersebut
juga akan mampu mengelola keuangan dengan baik juga.
Hasil

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Venkataraman

dan

Venkatesan (2018), Ameliawati dan Setiyani (2018), Abdullah et al.
(2017), Garg dan Singh (2017), dan Firli (2017) menjelaskan bahwa
financial attitude memiliki hubungan signifikan secara positif terhadap
financial literasi karena sikap financial yang terbentuk sejak kecil dapat
mempengaruhi individu dalam melakukan keputusan terhadap finansial
keuangan mahasiswa.

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, signifikan penelitian serta landasan teori yang
telah dikemukakan diatas maka hubungan antar variabel dalam penelitian
ini dapat dinyatakan dalam sebuah model penelitian. Model penelitian
dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Family Influence
Peer Influence
Financial
Literacy

Financial Knowledge
Financial Education
Financial Attitude

Gambar 2.26 Model analisis pengaruh Family Influence, Peer Influence,
Financial Knowledge, Financial Education, dan Financial Attitude
terhadap tingkat Literasi Keuangan pada mahasiswa Universitas
International Batam.

Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis untuk
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1:

Family Influence berpengaruh signifikan positif terhadap Financial
Literacy pada mahasiswa Universitas International Batam.

H2:

Peer Influence berpengaruh signifikan positif terhadap Financial
Literacy pada mahasiswa Universitas International Batam.

H3:

Financial Knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap
Financial Literacy pada mahasiswa Universitas International
Batam.

H4:

Financial Education berpengaruh signifikan positif terhadap
Financial Literacy pada mahasiswa Universitas International
Batam.

H5:

Financial Attitude

berpengaruh signifikan positif terhadap

Financial Literacy pada mahasiswa Universitas International
Batam.
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