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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnnya 

Penelitian dalam jurnal Finansial Literacy : Sikap Pengelola Keuangan dan 

Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya (Norma Yulianti dan Meliza 

Silvy, 2013) pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini merupakan 

penelitian survei karena menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

primer (Uma Sekaran:2006). Berdasarkan skala pengukurannya, penelitian ini 

menggunakan skala nominal dan skala rasio. Data diukur dengan menggunakan 

skala likert (Likert scale). Teknik pengambilan sampling yang digunakan 

purposive sampling berdasarkan pendapatan atau penghasilan keluarga, yakni 

suami istri yang berdomisili disurabaya. Respondenya adalah pengelola keuangan 

keluarga dengan pendapatan minimal Rp2.000.000,- perbulan. Dalam penelitian 

ini melibatkan 380 responden. Pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi 

liner berganda dengan variabel pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan 

sebagai variabel bebas dan perilaku perencaan investasi keluarga sebagai variabel 

terikat serta sikap pengelola keuangan sebagai variabel moderasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan keuangan dan 

pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi 

keuangan keluarga, sikap pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat 

pengaruh pengetahuan keuangan dan tidak memoderasi pengaruh pengalaman 

keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga. 
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Siti Khaerani (2016) juga melakukan penelitian terkait dengan financial 

literacy : Pemahaman Kelompok Ibu Rumah Tangga Dikota Palembang Terhadap 

Literasi Keuangan Dan Penggunaan Produk Keuangan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman kelompok ibu rumah tangga di 

Kota Palembang terhadap literasi keuangan dan penggunaan produk keuangan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptf dengan total responden sebanyak 

85 responden dan di analisis dengan metode tabulasi. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemahaman kelompok ibu rumah tangga terhadap literasi keuangandan 

penggunaan produk keuangan sangat rendah. Dari 85 responden sebanyak 61 

responden dengan tingkat literasi keuangan rendah, 19 responden dengan tingkat 

literasi keuangan sedang, dan 5 responden dengan tingkat keuangan yang tinggi.  

Welly, Kardinal, dan Ratna Juwita (2015) dengan judul analisis pengaruh 

literasi keuangan terhadap keputusan investasi di STIE Multi data Palembang. 

Penelitian  pengaruh literasi  keuangan terhadap  keputusan investasi ini 

dilatarbelakangi oleh   adanya   penelitian   terdahulu   yang   meneliti  tingkat   

literasi   keuangan   dikalangan mahasiswa. Namun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa sebagai individu yang berpendidikan 

tergolong rendah. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin  meneliti  pengaruh  

keempat aspek  dari  literasi  keuangan,  yaitu  pengetahuan  umum keuangan  

pribadi,  simpanan  dan  pinjaman,  asuransi,   serta  investasi  secara   parsial   

dan simultan terhadap  keputusan investasi dari  dosen, karyawan, dan mahasiswa 

di STIE Multi Data  Palembang. Subjek dalam penelitian ini adalah  dosen, 



13 
 

karyawan, dan mahasiswa aktif jurusan manajemen dan akuntansi di STIE Multi 

Data Palembang dengan jumlah responden kuesioner sebanyak 270 responden. 

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah literasi keuangan dari responden 

mempengaruhi keputusan investasinya. 

Penelitian mengenai financial literacy yang lain dilakukan oleh Sri Lestari ( 

2015). Penelitian ini berjudul Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Dan 

Jasa Lembaga Keuangan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UNSOED, pejabat Otoritas Jasa Keuangan, para pengelola Program studi, serta 

Pejabat Lembaga Keuangan yang diambil dengan metode purposive sample 

dengan kriteria mahasiswa Fakuktas Ekonomi dan Bisnis UNSOED yang telah 

menempuh pendidikan selama 4 semester. Informan selanjutnya ditentukan 

dengan metode snowball sampling. Dari hasil survey yang dilakukan terhadap 100 

responden bahwa hanya sebesar 4,76% mahasiswa yang well literate. Hal ini 

berarti hanya 5 mahasiswa dari 100 mahasiswa yang disurvei memiliki 

pengetahuan yang baik  tentang lembaga keuangan serta produk jasanya, termasuk 

manfaat, risiko serta hak dan kewajibannya. Sementara tergolong sufficient 

literate 34,9% , less literate  55,56% dan not literate 4,76%. 

B. Landasan Teori 

Literasi keuangan 

Pada perkembangannya, pengetahuan mengenai keuangan semakin 

berkembang dan mulai diperkenalkan diberbagai jenjang pendidikan. Praktek 

pendidikan keuangan juga sangat dekat dan melekat dengan kehidupan sehari-hari 
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seperti bagaimana mempergunakan pendapatan yang diperoleh dan mengelola 

pendapatan tersebut untuk investasi ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Oleh 

karenanya pendidikan keuangan baik jika diajarkan diusia dini agar kelak ketika 

beranjak dewasa, seseorang itu dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan 

dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dapat 

digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untuk sehari-hari 

maupun untuk jangka waktu yang panjang. 

Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan merupakan seperangkat 

keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk 

membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. 

Sedangkan menurut Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan literasi keuangan 

sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya 

(knowledge and ability) dimana mencakup pengetahuan dasar mengenai keuangan 

pribadi (basic personal finance), pengetahuan mengenai manajemen uang (cash 

management), pengetahuan mengenai kredit dan utang, pengetahuan mengenai 

tabungan dan investasi serta pengetahuan mengenai risiko. Kemampuan seseorang 

dalam menggunakan uang sangat bergantung pada pengetahuan yang dimiliki, 

semakin baik literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang maka menunjukkan 

semakin baik perilaku pengelolaan keuangan yang kemudian akan berdampak 

pada kesejahteraan keuangannya (Perry dan Morris, 2005). 

Dalam hal ini Chen and Volpe (1998) menjabarkan literasi keuangan ke 

dalam 4 dimensi yaitu: pengetahuan umum keuangan pribadi (general personal 

finance knowledge ),  tabungan dan pinjaman, asuransi dan Investasi. 



15 
 

 Dalam penelitian ini terdapat dasar-dasar teori yang termasuk dalam 

literasi keuangan , sebagai berikut : 

1. Manajemen Keuangan Pribadi ( personal finance ) 

Manajemen Keuangan pribadi (Personal Financial Finance) merupakan 

proses dalam mengatur keuangan yang membantu individu maupun keluarga 

untuk mencapai kepuasan ekonominya (Kapoor, 2016). Terdapat perencanaan 

keuangan dalam Personal finance. 

Manurung (2008, 2) perencanaan keuangan merupakan sebuah proses 

pengelolaan keuangan yang dimiliki untuk mendapat kepuasan keluarga atau 

pribadi dimasa mendatang. Altfest (2007,5) mendefinisikan, Personal Finance 

yaitu the study of how people develop the cash flows necessary to support their 

operations and provider for their well-being. Konsep ini memberikan pengertian 

yang sangat luas yaitu bagaimana seseorang atau keluarga dapat membiayai 

kehidupannya sehingga kehidupan berlangsung dari arus kas yang diperoleh. 

Konsep ini juga memberikan arti yang tersirat bahwa keluarga atau seseorang bisa 

hidup baik sekarang dan masa mendatang dengan arus kas yang diperolehnya. 

Arus kas yang diperoleh bisa saja dari hasil pekerjaan atau usaha yang digeluti 

baik sejak bekerja atau melalui pekerjaan sampingan yang tidak terlalu dikelola.  

Dalam perencanaan keuangan tersebut, pemilik pemilik dana atau keluarga 

melakukan pengendalian atau memantau seluruh aktivitas keuangan yang 

dibuatnya. Perencanaan keuangan menjadi acuan keluarga atau perorangan untuk 

melakukan pengeluaran atau menabung maupun berinvestasi. 
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Kapoor, Dlabay, dan Hughes 2004 (dalam manurung 2008, 2:3) 

menyatakan empat keuntungan perencanaan keuangan, yaitu :  

1. Pengingkatan efektivitas dalam memperoleh, menggunakan, dan proteksi 

sumber keuangan sepanjang hidupnya. 

2.  Peningkatan pengendalian keuangan dengan menghindari utang yang 

berlebih, kemampuan tidak bisa membayar utang atau bangkrut, dan 

ketergantungan pada pihak lain untuk terjaminnya ekonomi 

keluarga/perorangan. 

3.  Memperbaiki hubungan pribadi dari hasil perencanaan keuangan yang 

baik dan efektivitas keputusan keuangan. 

4.  Adanya kebebasan keragu-raguan keuangan dengan melakukan antisipasi 

pengeluaran dan pandangan yang luar di masa mendatang dan tercapainya 

tujuan ekonomis yang telah direncanakan. 

Dalam hal ini Chen and Volpe (1998) menjabarkan literasi keuangan ke 

dalam 4 dimensi yaitu: Pengetahuan umum keuangan pribadi (general personal 

finance knowledge ), tabungan dan simpanan, asuransi dan Investasi. 

a) Pengetahuan umum keuangan pribadi (general personal finance knowledge )  

 

Menurut Rasyid (2012), general personal finance knowledge adalah 

pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum.” Manajemen keuangan 

didefinisikan sebagai proses perencanaan, analisa, dan pengendalian kegiatan 

keuangan.  

b) Tabungan dan Pinjaman 
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Bentuk simpanan di Bank yang dapat dilakukan dalam bentuk tabungan 

(sebagian pendapatan mastyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai 

cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek), deposito berjangka (simpanan 

pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu), sertifikat deposito (deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat 

diperdagangkan), dan giro (simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai 

alat pembayaran). 

Pinjaman Salah satu tugas bank yaitu menyalurkan dana ke masyarakat 

dalam bentuk  pinjaman  atau  yang  disebut  kredit.  Berdasarkan  Undang-

Undang 

Perbankan No.10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 c) Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan 

dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal 

ini adalah perusahaan asuransi). Definisi asuransi yang lain adalah merupakan 

suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. 

 d) Investasi merupakan suatu bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan 

saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan (return) di kemudian hari yang 

bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan saat ini. Dalam investasi perlu 

pengetahuan akan portofilo investasi, dimana pada penelitian ini portofolio 

terhadap pemilihan investasi aset. 
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Portofolio (portfolio) adalah koneksi dari kekayaan baik berupa kekayaan 

finansial seperti uang dan surat-surat berharga, maupun kekayaan fisik seperti 

tanah, rumah, dan perhiasan. Teori portofolio dalam pengertian umum sebetulnya 

sudah mencangkup keputusan pemilihan investasi. Seperti yang ditulis oleh Jacob 

dan pettit, (1998:16) jika peluang investasi cukup banyak, orang harus memilih 

portofolio, yaitu kumpulan dari sejumlah peluang investasi yang dapat berupa 

rekening tabunga, obligasi, saham, dan asset-asset yang lain yang mendatangkan 

arus penghasilan atau capital gains.  

Namun dalam penelitian ini pembahasan portofolio hanya berupa asset 

yang tidak digunakan untuk suatu usaha produkstif, misalnya mendirikan atau 

memperluas pabrik, baik diusahakan sendiri atau patungan dengan pihak lain 

tidak masuk dalam cakupan portofolio, tetapi masuk kategori investasi. Asset 

yang tidak ditunjukkan untuk dipakai langsung dalam kegiatan produktif, 

misalnya tabungan, deposito, dan perhiasan tidak termasuk dalam kategori 

investasi, tetapi masuk dalam cangkupan portofolio kekayaan.  

Pemisahan kategori investasi dengan portofolio kekayaan seperti tersebut 

diatas diatas dilandasi pemikiran bahwa bagi kebanyakan individu atau rumah 

tangga yang dimaksud dengan investasi adalah berupa usaha nyata yang 

mendatangkan hasil dari suatu proses produksi, sedang asset yang tidak aktif, 

walaupun mungkin mendapatkan hasil dianggap sebagai simpanan. 

Teori portofolio pertama kali ditemukan oleh Hanry Markowitz tahun 

1950 ( Sachs, 1993: 633). Teori ini mempunyai anggapan bahwa pemilik 
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kekayaan ingin mengalokaiskan kekayaannya ke dalam berbagai bentuk 

sedemikian rupa sehingga dengan tingkat resiko tertentu, portofolio kekayaannya 

dapat memperoleh hasil yang diharapkan (expected returns) yang maksimum atau 

dengan hasil yang diharapkan tertentu resiko kekayaannya adalah minimum. 

Dengan perkataan lain, teori portofolio bertujuan untuk menentukan kombinasi 

optimum antara resiko dan hasil yang diharapkan dari kumpulan kekayaan dalam 

portofolio tersebut 

 Dari pengertian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

financial literacy merupakan pengambilan keputusan individu yang menggunakan 

kombinasi dari beberapa keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan kontekstual 

untuk mengolah informasi dan membuat keputusan berdasarkan dengan resiko 

financial dari keputusan tersebut. 

Berikut Tahapan dalam Pereancanaan Keuangan : 

1. Penentuan posisi saat ini 

2.  Pengumpulan data dan penentuan tujuan keuangan 

3.  Pengembangan dan analisis data 

4.  Membuat implementasi dalam bentuk perencanaan 

5.  Memonitor dan mengevaluasi serta merevisi rencana keuangan. 

2. Kategori Literasi Keuangan  

Literasi keuangan dalam keluarga sangat penting, maka diperlukan 

perencanaan keuangan yang tepat. (Kapoor, 2016 :15) Berdasarkan pendapatan 

(income) yang diperoleh oleh individu maupun keluarga, maka  aktivitas 

perencanaan pribadi dibagi menjadi tiga yaitu: 
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a. Spend (pengeluaran), mengenai biaya kehidupan sehari-hari, pengeluaran 

utama atau pokok, serta kegiatan untuk berlibur. 

b. Save (tabungan), mengenai tabungan dalan pengelolaan keuangan pribadi 

digunakan untuk keamanan keuangan dana yang dimiliki individu maupun 

keluarga dalam jangka pajang. 

c. Share (berbagi), memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan 

baik secara lokal maupun global. 

3. Ukuran Literasi Keuangan  

Chen dan Volphe (1998) dalam Siti Khairani (2016), membagi 

pengukuran literasi keuangan menjadi tiga kelompok yaitu : 

a. <60% menunjukan bahwa seorang individu memiliki pengetahuan literasi 

keuangan yang rendah. 

b. 60%-79% menunjukan bahwa seorang individu meiliki pengetahuan literasi 

keuangan yang sedang. 

c. >80% menunjukkan bahwa seorang individu memiliki pengetahuan literasi 

keuangan yang tinggi. 

4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir literasi keuangan 
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Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 2.1 kerangka pemikiran akan 

mengarahkan proses penelitian sesuai tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi 

alur pemikiran penelitian.   

Literasi keuangan setiap individu tentu berbeda-beda , karena pengetahuan 

setiap individu tidaklah sama, setelah individu atau keluarga memiliki  literasi 

keuangan dimana individu atau keluarga memiliki pemahaman dan pengetahuan 

akan keuangan, Pengetahuan keuangan dapat tersalurkan dan dapat dipahami 

dengan baik melalui edukasi keuangan atau financial literacy, financial literacy 

adalah pengambilan keputusan individu yang menggunakan kombinasi dari 

beberapa keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan kontekstual untuk 

mengolah informasi dan membuat keputusan berdasarkan dengan resiko financial 

dari keputusan tersebut, kemudian individu atau keluarga akan tergerak dalam 

mengelola keuangannya  serta memanjemen dan mengalokasikan pendapatannya 

dalam bentuk kekayaan finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito di bank, 

serta dalam bentuk kekayaan fisik seperti perhiasan dan tanah, atau langsung 

diinvestasikan ke dalam bentuk kegiatan produktif seperti mendirikan atau 

mengembangkan usaha dimana  pilihan-pilihan tersebut masuk ke dalam  

portofilo investasi yang dipilih.
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