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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Dasar  atau acuan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan 

acuan permasalahn yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa peneliti 

telah melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan 

terhadap perilaku keuangan. 

Penelitian Edirisinghe dkk (2017) tentang “Finanncial Literacy and 

Financial Behavior Of management Undergraduates Of Sri Lanka”. 

Variabel yang digunakan adalah financial literacy, financial behavior dan 

management undergraduates. Alat analisis yang digunakan adalah  

correlation and regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

literasi keuangan mahasiswa tiga universitas terpilih di Sri Lanka 

mempunyai nilai rata-rata 58,74%. Secara parsial, peneliti dapat 

menyimpulkan itu para mahasiswa memiliki perilaku keuangan yang lebih 

baik dari literasi keuangan, dengan nilai rata-rata 62,77% dan median 

63,0%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perilaku keuangan secara 

keseluruhan memiliki signifikan korelasi positif dengan semua dimensi 

literasi keuangan.  
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Analisis regresi membuktikan hal itu terlepas dari literasi keuangan pada 

manajemen uang sisa dimensi, yaitu literasi keuangan tabungan, investasi, 

kredit, dan asuransi memiliki berpengaruh positif signifikanterhadap 

perilaku keuangan sarjana manajemen di Sri Lanka. Ini menyimpulkan 

bahwa literasi keuangan pada tabungan, investasi, asuransi, pinjaman, dan 

kredit adalah determinan yang valid dari perilaku keuangan sarjana 

manajemen. 

Penelitian Israel Jose dkk (2017) tentang “Investigating The level Of 

Financial Literacy Of University Students”. Variabel yang digunakan 

adalah financial lietracy, financial eduaction, structural equation modeling, 

mexican students. Alat analisis yang digunakan adalah skala likert, analysis 

of moment structures (amos) 18 software. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa model persamaan struktural yang diuji mampu menjelaskan 23,7% 

dari varians perilaku keuangan. Hubungan antara sikap keuangan dan 

perilaku keuangan dianggap signifikan secara statistik. Data yang didapat 

dijelaskan bahwa sikap keuangan individu akan mempengaruhi perilaku 

keuangannya. Mahasiswa Meksiko yang disurvei, tingkat pengetahuan 

keuangan individu tidak akan membuatnya memiliki perilaku keuangan 

yang lebih memadai. 

Penelitian Francka dan Nina (2015) tentang “Financial Literacy Of 

First-Year University Student: The Role of Education”. Variabel yang 

digunakan adalah financial literacy, financial management, education, 

knowledge, and students Slovenia. Alat analisis yang digunakan adalah  
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ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Students bellefts about 

money and their own financial management  tidak signifikan dengan 

perilaku keuangan mahasiswa ekonomi dengan non ekonomi, sedangkan 

students actual financial practices mempunyai pengaruh signifikan, untuk 

students financial knowledge mempunyai pengaruh signifikan.  

Penelitian Jorgensen dan Savla (2010) tentang “Financial Literacy 

of Young Adults: The Importance of Parental Socialization”. Variabel yang 

digunakan adalah financial attitude, financial behavior, financial 

knowledge dan parental income. Alat analisis yang digunakan adalah 

ANOVA. Hasil penelitian dengan metode direct and indirect effect  

menunjukkan bahwa peringkat kelas signifikan terhadap financial 

knowledge, jenis kelamin tidak signifikan terhadap financial knowledge, 

pendapatan orang tua signifikan terhadap sikap keuangan akan tetapi tidak 

signifikan terhadap financial knowledge, financial knowledge signifikan 

terhadpa sikap keuangan dan perilaku keuangan. Hasil penelitian dengan 

metode explicit and implicit leraning menunjukkan bahwa secara ekplisit 

pendapatan orang tua dan sikap keuangan mempunyai nilai yang lebih baik 

(p<0,001) dan perilaku keuangan (p<0,001) tetapi financial knowledge 

mempunyai nilai rendah (p=0,061). 

Penelitian Hanna dkk (2010) tentang “School Of Study And 

Financial Literacy”. Variabel yang digunakan adalah financial literacy, 

age, ethnic, and personal income. Alat analisis yang digunakan adalah uji 

varians (ANOVA), pendekatan dengan model linier. Hasil penelitian 
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dengan metode uji varians menunjukkan bahwa usia dan personal income 

berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan yang mana mempunyai 

nilai 0,01. Hasil penelitian dengan metode model linier menunjukkan bahwa 

usia, jenis kelamin dan personal income berpengaruh signifikan terhadap 

literasi keuangan dengan nilai (p<0,001). 

Penelitian Ahmad dkk (2014) tentang “Determinant of Financial 

Behaviours Among Malaysians”. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah financial literacy, lower income earners dan  financial behavior. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, korelasi dan analisis 

varian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan antara 

financial literacy dan financial behaviour. Literasi keuangan memiliki 

pengaruh positif pada perilaku keuangan. Literasi keuangan dapat diperoleh 

baik melalui pendidikan atau pengalaman. Tidak semua individu akan 

melakukannya memiliki kesempatan untuk mengalami berbagai hal situasi 

keuangan atau pengambilan keputusan.  

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa responden dari berbagai 

pendidikan latar belakang merespons secara berbeda pada keduanya 

variabel. Mereka yang memperoleh gelar sarjana gelar dan gelar pasca 

sarjana tampak untuk memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki ijazah dan di bawah. 

Perbedaan signifikan terjadi terdeteksi dalam tanggapan di antara responden 

dari tingkat pendapatan yang berbeda.  
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Responden yang berpenghasilan tinggi adalah ditemukan memiliki literasi 

keuangan yang lebih tinggi tingkat dibandingkan dengan mereka yang 

berpenghasilan rendah. Hasil ini lebih lanjut mendukung gagasan bahwa 

literasi keuangan ditingkatkan sebagai individu memiliki sumber daya 

mengelola. Mereka yang berpenghasilan rendah mungkin tidak memiliki 

kesempatan untuk dipertimbangkan pilihan investasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa setiap pribadi program keuangan harus fokus pada 

mereka dari pendidikan yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih 

rendah. 

Penelitian Wiharno dan Nurhayati (2017) tentang “Literasi 

Keuangan Di Kalangan Mahasiswa”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karakteristik demografi, literasi keuangan, 

pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan. Alat 

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisi verikatif 

(analisis regresi logistik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 

demografi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan berpengaruh terhadap 

literasi keuangan, dan variabel karakteristik demografi, pengetahuan 

keuangan, sikap keuangan, literasi keuangan juga berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan 

Penelitian Herdjiono dan Damanik (2016) tentang “Pengaruh 

Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap 

Financial Management Behavior”. Variabel yang digunakan adalah 

financial attitude, financial knowledge, parental income dan financial 
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management behavior. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

korespondensi dan uji square atau uji chi-kuadrat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa financial attitude berpengaruh terhadap financial 

management behavior sedangkan financial knowledge dan parental income 

tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. 

Penelitian Sari (2015) tentang “Financial Literacy dan Perilaku 

Keuangan Mahasiswa”. Variabel yang digunakan adalah financial literacy, 

financial education dan financial behavior. Alat analisis yang digunakan 

adalah uji regresi berganda dan uji pengaruh interving. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa, pendidikan 

keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan literasi 

keuangan mahasiswa sedangkan pembelajaran di perguruan tinggi, 

pendidikan keuangan keluarga dan lietrasi keuangan memiliki pengaruh 

positif terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Penelitian Kholilah dan Iramani (2013) tentang “Studi Financial 

Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya”. Variabel yang 

digunakan adalah financial management behavior, locus of control, 

financial knowledge dan income. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, uji CFA dan uji reliabilitas, uji asumsi SEM. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan, pengetahuan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan dan tingkat pendapatan tidak signifikan mempengaruhi 
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perilaku keuangan sesorang akan tetapi meskipun tidak berpengaruh namun 

tingkat pendapatan tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku 

keuangan. 

Penelitian Ida dan Dwinta (2010) tentang “Pengaruh Locus Of 

Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management 

Behavior”. Variabel yang digunakan adalah  financial management 

behavior, locus of control, financial knowledge dan income. Alat analisis 

yang digunakan adalah uji heteroskedastisitas dan uji regresi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa locus of control dan personal income tidak 

berpengaruh terhadap financial management behavior sedangkan financial 

knowledge berpengaruh terhadap financial managemen behavior. 

B. Tinjauan Teori 

1. Perilaku Keuangan 

       Perilaku keuangan adalah sikap dan tingkah laku seseorang dalam 

mengelola keuangannya. Tindakan konsumsi dan menabung digunakan 

sebagai simbol dari perilaku keuangan seseorang. Perilaku keuangan 

juga merupakan gambaran seseorang bagaimana ia bersikap dan 

dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus ia ambil. 

Seseorang yang mengambil keputusan mengelola keuangannya tidak 

akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang dan 

memperlihatkan perilaku yang sehat sehingga mampu menentukan 

skala prioritas tentang apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya 

(Chinen dan Hideki, 2012).
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Perilaku keuangan atau biasa disebut dengan financial behavior 

berhubungan dengan tanggung jawab seseorang dalam mengelola 

keuangannya. Tanggung jawab keuangan yang dimaksud adalah 

bagaimana proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang 

efektif. Beberapa elemen yang mampu mengelola keuangan secara 

efektif seperti, pengaturan anggaran, menilai perlunya pembelian dan 

utang pensiun dalam jangka waktu yang wajar. Tugas utama 

pengelolaan uang adalah proses penganggara. Proses penganggaran 

bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola 

kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan penghasilan yang 

diterima dalam periode tertentu (Ida & Dwinta, 2013).  

Perilaku keuangan adalah cara di mana seseorang berperilaku 

secara signifikan akan mempengaruhi kesejahteraan keuangannya. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk menangkap bukti dari dimensi 

perilaku dalam ukuran literasi keuangan (OECD, 2015). Financial 

behavior adalah kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, 

penganggaran, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana 

keuangan sehari-hari.  Munculnya perilaku keuangan ini merupakan 

dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh (Kholilah 

dan Iramani, 2013). 
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Ada beberapa studi yang telah melakukan penelitian mengenai 

faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku keuangan dan pengetahuan keuangan. Menurut 

mereka tingkat literasi keuangan akan mempengaruhi perilaku 

keuangan yaitu pemilihan atau kepemilikan terhadap produk keuangan. 

Hal ini mudah untuk dipahami karena menurut mereka yang literate 

akan dengan mudah menggunakan pengetahuan  keuangannya untuk 

mencapai tujuan keuangan dengan memilih instrumen yang dianggap 

tepat (Taofik Hidajat, 2015:16). 

       Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seorang 

individu memperlakukan, mengelola dan menggunakan sumber daya 

keuangan yang ada. Nababan dan Sadalia (2012) mengemukakan 

indikator atau perilaku keuangan mahasiswa sebagai berikut: 

a. Membuat anggaran pengeluaran dan belanja 

b. Mencatat pengeluaran dan belanja (harian, bulanan) 

c. Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga 

d. Menabung secara periodik 

e. Membandingkan harga antar toko atau swalayan atau supermarket 

sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Menurut Zauwiyah Ahmad dkk (2014) indikator perilaku 

keuangan dapat dilihat dari, sebagai berikut: 

a. Perencanaan keuangan bulanan 

b. Selalu mengulas pengeluaran.
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c. Mencatat setiap pengeluaran 

d. Mengetahui seluruh aset yang dimilikinya 

e. Menabung setiap bulan 

f. Selalu meninjau posisi keuangan 

g. Investasi 

h. Memiliki tabungan yang digunakan dalam keadaan darurat. 

Perilaku keuangan seseorang dapat dilihat dari empat hal (Dew 

dan Xiao, 2011) yaitu: 

a. Consumption 

      Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai 

barang atau jasa (Mankiw, 2013). 

b. Cash-Flow Management 

       Arus kas adalah kemampuan sesorang untuk membayar segala 

biaya yang dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah 

tindakan penyeimbangan, masukan uang tunai dan pengeluaran. 

Cash flow management merupakan laporan yang menunjukkan arus 

kas masuk       (pendapatan) atau arus kas keluar (Kasmir 2011) 

c. Saving and Investment 

       Tabungan dapat diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang 

tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Uang harus disimpan untuk 

membayar keperluan yang tidak terduga. Investasi adalah 

mengalokasikan atau menanamkan sumber daya yang mempunyai 
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jangka waktu relatif panjang dalam bidang usaha (Kasmir dan 

Jakfar, 2012) 

d. Credit Management 

Credit management atau manajemen utang adalah kemampuan 

sesornag dalam memanfaatkan utang agar tidak membuat seseorang 

tersebut mengalami kebangrutan atau dapat diartikan sebagai 

pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sina, 

2014).  

2. Literasi Keuangan 

Literasi keuangan atau biasa disebut dengan melek keuangan 

memiliki banyak definisi. Literasi keuangan sebagai kemampuan untuk 

membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang 

kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan material. 

Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk melihat pilihan 

finansial, mendiskusikan uang dan masalah keuangan tanpa (atau 

meskipun) ketidaknyamanan, merencanakan masa depan dan merespon 

secara kompeten peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan 

keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa dalam ekonomi umum. 

Literasi keuangan adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang 

mengenai instrumen keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan 

sebagai pengetahuan keuangan yang mempunyai tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan (Lusardi dan Mitchell, 2011).
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Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan survei yang dilakukan 

pada tahu 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia 

dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. Well Literate (21,84%), yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga keuangan jasa serta produk jasa keuangan, 

termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait 

produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam 

menggunakan produk dan jasa keuangan. 

b. Sufficient literate (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, 

termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 

produk dan jasa keuangan. 

c. Less literate (2,06%), dimana hanya memiliki pengetahuan tentang 

lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan 

d. Not literate (0,41%), yang mana tidak memiliki pengetahuan dan 

keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, serta tidak memiiki keterampilan dalam menggunakan 

produk dan jasa keuangan 

       Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh 

golongan masyarakat, yaitu: 

a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau 

not literate menjadi well literate 

b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan 
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Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi 

sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling 

membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi 

masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan 

memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. 

       Namun, tingkat literasi keuangan dapat dianggap dasar dan luar. 

Begitu seseorang mencapai tingkat dasar, dia membutuhkan 

kemampuan, keterampilan, dan sikap bersama dengan akses ke 

layanan keuangan untuk membuat keputusan yang baik. 

       OECD (2015) mendefinisikan financial literacy “sebagai 

kombinasi keuangan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang diperlukan untuk membuat suara keputusan keuangan 

dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu”. Dewan 

Nasional Pendidikan Ekonomi (NCEE) menyebutkan literasi keuangan 

sebagai keakraban dengan prinsip-prinsip ekonomi dasar, pengetahuan 

tentang ekonomi A.S., dan pemahaman tentang beberapa kunci istilah 

ekonomi. Literasi keuangan melibatkan kemampuan penilaian dan 

kebijaksanaan. Literasi keuangan dasar mencakup pemahaman tentang 

istilah seperti tabungan, kredit, asuransi dan penggaran. 
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Literasi keuangan artinya memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan kebiasaan untuk berhasil mengelola keuangan 

individu dan keluarga yang termasuk mengelola penghasilan, belanja, 

tabungan, pinjaman, dan investasi. Pada dasarnya literasi keuangan 

membantu orang dalam membingkai respons yang tepat terhadap 

situasi yang melibatkan risiko dan peluang. Ini memungkinkan orang 

untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi kesejahteraan 

finansial (PACFL, 2008). 

       Dewan Penasihat Presiden untuk literasi keuangan (PACFL, 2008) 

mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan sumber 

daya secara efektif untuk seumur hidup kesejahteraan keuangan. 

Definisi ini tampaknya tidak memadai karena sastra mengungkapkan 

hal-hal berikut ini sebagai esensialnya fitur litersi keuangan, yaitu: 

a. Knowledge 

b. Skills for application of that knowledge 

c. Financial behavior  

d. Financial experiences.
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Kozina & Ponikvar (2015) mendefinisikan literasi keuangan 

sebagai komponen sumber daya manusia yang digunakan dalam 

kegiatan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan 

seseorang. Menurut Mahdzan & Tabiani (2013), literasi keuangan  

adalah keterampilan dasar dan pengetahuan yang dibutuhkan individu 

untuk dapat bertahan hidup dalam masyarakat modern.  

Menurut Lusardi dan Mitchell (2011) tingkat literasi keuangan 

orang dewasa di seluruh dunia telah diukur berdasarkan tiga konsep 

dasar, yaitu pemahaman dan perhitungan suku bunga, pemahaman 

inflasi dan pengetahuan diversifikasi risiko. Mereka telah merancang 

satu set standar pertanyaan seputar ide-ide ini dan diimplementasikan 

dalam berbagai survei di Amerika Serikat dan di luar negeri. 

Pertanyaan-pertanyaan telah dirancang pada dasar dari empat kriteria 

yaitu kesederhanaan, relevansi, keringkasan dan kapasitas untuk 

membedakan, makna dan alasan. 

3. Pengetahuan Keuangan 

       Pengetahuan keuangan adalah proses yang mana untuk 

memperoleh pengetahuan yang terkait dengan keuangan. Pengetahuan 

keuangan ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat. 

Pengetahuan keuangan didefinisikan jenis modal yang terakumulasi 

dalam kehidupan seseorang, mengembangkan keterampilan untuk 

mengelola sumber keuangannya (Rohwedder dan Wills, 2010). 
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Pengetahuan keuangan adalah penguasaan seseoranga atas berbagai hal 

tentang dunia keuangan (Kholilah dan Iramani, 2013). Menurut Mash 

(2000) dalam Herdjiono dkk (2016) pengetahuan keuangan ini 

mengacu pada apa yang diketahui oleh individu tentang masalah 

keuangan pribadi yang dapat diukur dengan tingkat pengetahuan 

mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi. 

       Menurut Huang et al. (2013) menganggap pengetahuan keuangan 

sebagai individu pemahaman konsep keuangan. Menurut Lusardi & 

Mitchell (2011) mengevaluasi keuangan pengetahuan orang Amerika 

yang mencakup konsep-perhitungan tingkat bunga, inflasi dan kerja 

diversifikasi risiko. Pengetahuan keuangan sebagai pengetahuan 

orang tentang situasi keuangannya sendiri, daripada konsep keuangan 

dasar, dan memperlakukannya sebagai prasyarat untuk mengambil 

keputusan keuangan secara efektif.  

Pengetahuan keuangan dapat didefinisikan kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan 

manajemen yang lebih baik (Hung dkk, 2009). Pengetahuan keuangan 

ini diukur melalui serangkaian pertanyaan yang mengukur keuangan 

primer, seperti bunga, inflasi dan diversifikasi risiko (Lusardi dan 

Mitchell, 2014). Pengetahuan keuangan dapat diperoleh melalui 

kuliah, seminar, kelas pelatihan, orang tua, teman, dan lingkungan 

sekitar. 
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 Perlu kita ketahui untuk memiliki pengetahuan keuangan  ini maka 

kita perlu mengembangkan financial skill dan financial tools. 

Financial skill adalah teknik untuk membuat keputusan dalam 

personal financial management. Contoh dari financial skill itu sendiri 

seperti membuat anggaran, memilih investasi, memilih rencana  

asuransi dan menggunakan kredit. Financial tools adalah bagan yang 

dipergunakan dalam pembuatan keputusan personal financial 

management. Contoh dari financial tools seperti kartu kredit, kartu 

debit, cek. Pengetahuan keuangan ini penting tidak hanya untuk 

kepentingan pribadi saja, akan tetapi pengetahuan keuangan ini dapat 

membantu menggunakan uang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Seseorang yang mempunyai pengetahuan keuangan yang bagus akan 

mampu menggunaka uangnya sesuai dengan kebutuhannya. 

Pengetahuan keuangan seharusnya sudah dibekali kepada anak-anak 

sejak mereka duduk dibangku sekolah, karena dengan mereka dibekali 

pengetahuan keuangan maka mereka bisa mengontrol keuangannya 

sendiri.Menurut Lusardi dan Mitchell (2014) indikator pengukuran 

pengetahuan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman konsep keuangan 

b. Pemahaman perhitungan suku bunga 

c. Pemahaman inflasi 

d. Pemahaman diversifikasi risiko
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C. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Literasi Keuangan dengan Perilaku Keuangan 

       Penelitian Edirisinghe dkk (2017) ini menunjukkan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Penelitian 

Ahmad dkk (2014) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku keuangan. Penelitian Wiharno dan 

Nurhayati (2017) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh 

terhadap perilaku keuangan. 

H1: Literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

2. Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengetahuan Keuangan 

Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan survei yang dilakukan 

pada 2013, menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai 

kemampuan memahami, sehingga literasi keuangan merupakan 

kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup 

bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa 

misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan 

edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat 

mengelola keuangan secara cerdas, supaya tingkat pengetahuan yang 

keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan 

risikonya. 

H2: Literasi keuangan berpengaruh terhadap  pengetahuan keuangan
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3. Pengetahuan Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku 

Keuangan 

Penelitian Jongersen dan Savla (2010) menyatakan bahwa 

pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Pengetahuan keuangan ini merupakan salah satu aspek yang individu 

harus mengerti yang berhubungan dengan konsep keuangan. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ida dan Dwinta (2010) 

dimana menurut mereka pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku 

keuangan. Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu membuat mereka 

menggunakan uang dengan bijak, namun juga memberi banyak manfaat 

terhadap ekonomi. Ketika seseorang mempunyai pengetahuan yang 

bagus mereka akan mampu menggunakan uangnya dengan bijak sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

H3: Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan 

4. Pengetahuan Keuangan Memediasi Literasi Keuangan dengan 

Perilaku Keuangan 

        Huston (2010) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan ini tidak 

terpisahkan dari literasi keuangan. Literasi keuangan ini aspek penting 

yang harus dimiliki individu dalam mengelola asetnya. Sorang individu 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola 

keuangannya agar lebih efektif dan sejahtera. Hasil penelitian ini sejalan 
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dengan penelitian Miller et al. (2009) yang menunjukkan bahwa seorang 

individu yang mempunyai pengetahuan rendah cenderung memiliki 

perilaku keuangan yang rendah. Seseorang yang mempunyai 

pengetahuan keuangan dan literasi keuangan yang baik maka seseorang 

tersebut dalam berperilaku keuangan juga akan menjadi lebih baik, 

karena seseorang tersebut mampu mengatur keuangannya dan 

merencanakan keuangannya lebih baik lagi. 

 H4: Pengetahuan keuangan memediasi hubungan literasi keuangan 

dengan perilaku keuangan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini sebahai berikut: 

                                                         H4 

 

                                                                                          

                               H2                                                  H3        

                                                                                                

              H2                                   H1                             H3     
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