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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

   Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti untuk menambah 

teori, wawasan dan referensi terkait dengan variabel dan objek yang akan 

diteliti, peneliti memaparkan 6 penelitian yang terkait dengan tingkat literasi 

keuangan, sebagai berikut: 

    Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono, dkk (2017) tentang “Analisis 

Deskriptif Atas Literasi Keuangan pada Kelompok Tani”. Tempat penelitian 

dilakukan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan mulsitistage random 

sampling, dimana dari setiap kabupaten akan dipilih 2 kecamatan secara 

cluster random sampling, kemudian setiap kecamatan diambil 2 kelurahan 

dengan metode yang sama. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam mengelola keuangan baru sebagian kecil petani yang menggunakan 

lembaga keuangan baik untuk menyimpan maupun meminjam. Peminjaman 

dana dalam jumlah tertentu dan bersifat mendadak petani lebih mengandalkan 

pinjaman dari keluarga atau teman. Tidak lebih dari 6% petani yang 

merencanakan pengeluaran rumah tangga dan menjalankan secara konsisten. 

Pada penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan 

positif antara pengetahuan terhadap lembaga keuangan dengan tingkat 

penggunaan produk lembaga keuangan, semakin tinggi tingkat literasi 

keuangan dengan tingkat penggunaan produk lembaga keuangan, maka 
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semakin tinggi tingkat literasi keuangan terhadap lembaga keuangan, 

sehingga semakin tinggi pula tingkat penggunaan produk lembaga keuangan.  

       Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairani (2016) tentang “ 

Pemahaman Kelompok Ibu Rumah Tangga Di Kota Palembang Terhadap 

Literasi Keuangan Dan Penggunaan Produk Keuangan”, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman ibu rumah tannga 

terhadap literasi keuangan dan penggunaan produk keuangan. Penelitian ini  

menggunakan metode deskriptif dengan total respondedn sebanyak 85 

responden dan dianalisis dengan analisis tabulasi. Hasil dari penelitian yang 

diperoleh menyimpulkan pemahaman ibu rumah tangga terhadap literasi 

keuangan dan penggunaan produk keuangan masih rendah. Dari 85 responden 

sebanyak 65 responden memiliki tingkat literasi keungan rendah, 19 

responden dengan tingkat literasi sedang, dan 5 responden dengan tingkat 

literasi tinggi. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Pambudhu (2015) “ 

Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi”. Lokasi 

penelitian dilakukan di Universitas Trisakti dengan mahasiswa Strata I 

sebagai objek. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistis 

deskriptif dan analisis ragam satu arah (ANOVA), serta penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang disebarkan sebanyak 625 kuesioner dan hanya 

584 kuesioner yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua, hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa harus meningkatkan pemahaman 

mereka tentang personal finance khususnya dalam area investasi. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Nadya & Moeliono (2017) tentang” 

Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Dosen Universitas Telkom Pare”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dosen 

Universitas Telkom di Pare tahun 2016 masih dalam kategori rendah dengan 

persentase nilai 53,1 persen. Populasi yang digunakan adalah sebanyak 100 

dosen dengan pemgambilan sampel menggunakan proportionate stratified 

random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, 

dengan data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah disebar pada semua 

dosen di Universitas Telkom di Pare. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Ulfatun dkk (2016) tentang “ 

Analisis Tingkat Literasi  Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012 – 2014”. Populasi yang 

digunakan adalah sebanyak 1.569 mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UNY 

tahun angkatan 2012 – 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

merupakan teknik proporsional random sampling dengan taraf kesalahan 5%, 

maka sampel yang digunakan sebanyak 286 responden. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahawa tingkat literasi keuangan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun angkatan 2012 – 

2014, sebesar 57% atau tingkat literasi keuangan mahasiswa masih rendah. 

Tingkat literasi keuangan mahasiswa di FEB UNY yang diukur dari tiap 
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program studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan tertinggi 

terdapat pada Program Studi Pendidikan Ekonomi sebesar 60% atau 

dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan sedang. Sedangkan untuk tingkat 

literasi keuangan paling rendah terdapat pada Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran sebesar 51%. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Ravikumar (2013) tentang “Assessment 

of Farm Financial Literacy among Jasmine Growers in Tamilnadu, India”. 

Penelitian dilakukan terhadap 100 petani melati di distrik Erode dan 100 

petani melati di distrik Madurai. Hasil penelitian menujukkan bahwa petani di 

distrik Erode memiliki tingkat literasi keuangan lebih tinggi dari petani di 

distirk Madurai. Petani di Erode telah diberi pelatihan dan informasi tentang 

pengelolaan keuangan, dimana program tersebut mempengaruhi kesadaran 

yang baik, pengetahuan dan penerapapan aspek manajamen keuangan 

pertanian. Hasil pada uji regresi menujukkan bahwa usia, pendidikan, 

pengalaman, pendapatan usaha tani, tahun hubungan dengan bank, ukuran 

pemilikan tanah, frekuensi kunjungan bank dan rekening bank secara positif 

mempengaruhi melek keuangan. 

   Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

variabel yang digunakan meliputi literasi keuangan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan yaitu objek yang diteliti, 

alat analisis yang digunakan sebagain besar menggunakan regresi berganda, 

serta adanya faktor demografi yang mempengaruhi literasi keuangan seperti 

usia, pendapatan, jenis kelamin, dan pendidikan. 
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B. Landasan Teori 

 Literasi keuangan 

          Literasi keuangan adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang 

mengenai instrumen keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai 

pengetahuan keuangan yang mempunyai tujuan dalam mencapai 

kesejahteraan (Lusardi dan Mitchell, 2011). Dalam mencapai kesejahteraan 

tersebut, maka seseorang harus mengetahui bagaimana cara mencapainya 

dengan menerapkan perencanaan keuangan sampai dengan penggunaan. 

Literasi keuangan juga akan berpengaruh cukup besar pada pengambilan 

keputusan terkait menabung, investasi, asuransi, dan pengelolaan keuangan.  

         Menurut JumpStar Coalition (Huston, 2010) dalam (Kartini, 2017) 

menyatakan bahwa financial literacy is the ability to use knowledge and skills 

to manage financial resources effectively for lifetime financial security. 

Literasi keuangan dapat terjadi apabila seseorang memiliki berbagai keahlian 

dan kemampuan yang dapat membuat orang tersebut mamu memanfaatkan 

sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Kemampuan tersebut 

mencakup membaca, menganalisa, mengelola, berkomunikasi terkait dengan 

kondisi keuangan pribadi yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan 

ekonomi.  

          Menurut OECD (2015) menjelaskan financial literacy “sebagai 

kombinasi kesadaran keuangan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang akan dibutuhkan untuk membuat keputusan terkait keuangan 

dan dapat mencapai kesejahteraan keuangan individu”. Literasi keuangan 
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memberikan  pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

sebagai dasar untuk pembentukkan dan penguatan yang kompeten, 

kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi 

dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. 

       Literasi keuangan mencakup pengetahuan dan kemampuan dalam 

mengaplikasikan (knowledge dan ability) mengenai pengetahuan dasar 

keuangan pribadi (basic personal finance). Menurut OJK 2017 literasi 

keuangan merupakan suatu kecakapan dan pengetahuan tentang konsep dan 

risiko, serta keterampilan untuk membuat keputusan yang lebih efektif dalam 

hal keuangan baik untuk individu maupun keluarga dan juga masyarakat. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa literasi 

keuangan menekankan pada kemampuan seseorang atau individu dalam 

memahami sebuah konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, sehingga 

dapat menerapkan secara tepat dalam pengambilan keputusan. 

 Ada empat tingkat literasi keuangan penduduk di Indonesia menurut OJK 

atau Otoritas Jasa Keuangan pada SNLKI Revisit 2017 yaitu:  

1. Well Literate (21,84%), yaitu memiliki keyakinan serta pengetahuan 

mengenai keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, 

risiko dan manfaat, hak dan kewajiban tentang produk jasa keuangan, 

serta memiliki keterampilan dalam penggunaan produk dan jasa 

keuangan. 
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2. Sufficient Literate (75,69%), yaitu memiliki keyakinan dan pengetahuan 

keuangan terkait produk dan jasa keuangan, fitur, manfaat dan risiko, hak 

dan kewajiban dalam produk dan jasa keuangan. 

3. Less Literate (2,06%), yaitu pada tingkatan seseorang hanya memiliki 

pengetahuan tentang lembaga dan jasa keuangan. 

4. Not Literate (0,41%), yaitu pada tingkatan terakhir seseorang tidak 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terkait produk dan 

jasa keuangan. 

 Dimensi Literasi Keuangan 

          Literasi keuangan mencakup beberapa aspek keuangan yang harus 

dimiliki, aspek tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat literasi 

keuangan seseorang. Menurut Chen dan  Volpe (1998) dalam Artina & 

Cholid (2018)  ada empat dimensi literasi keuangan  yang digunakan sebagai 

pengukuran terhadap individu, yaitu:   

1. Pengetahuan Keuangan Dasar (Basic Financial Knowledge). 

Mencakup beberapa aspek yaitu pengeluaran, pendapatan, aset, hutang, 

ekuitas, dan risiko. Pengetahuan dasar biasanya terkait dengan 

pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam mengelola uang yang 

dimiliki. 

2. Simpanan dan Pinjaman (Saving and Borrowing). 

Simpanan atau tabungan adalah sebuah akumulasi dana lebih yang 

diperoleh dari pendapatan yang diterima dalam suatu pekerjaan. Simpanan 
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juga merupakan instrumen investasi yang dapat digunakan untuk berjaga – 

jaga apabila terdapat kebutuhan yang tidak terduga dan di masa 

mendatang. 

Pinjaman (borrowing), pada aspek ini dapat disebut sebagai kredit. Secara 

umum ada beberapa jenis kredit yang meliputi, kredit investasi atau kredit 

yang dilakukan melalui penanaman modal atau pemberian dana kepadan 

pengusaha yang akan melakukan investasi, kredit porduktif atau kredit 

berupa investasi modal kerja atau perdagangan, kredit perdagangan atau 

kredit yang diberikan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha 

mereka, kredit konsumtif atau untuk keperluan pribadi, dan kredit profesi 

yang hanya diberikan untuk kalangan profesional seperti dosen, dokter, 

dan pengacara. 

3. Asuransi (Insurance). 

Salah satu cara pengalihan risiko melalui ganti rugi kepada pihak yang 

mengalami kerugian, dimana uang pertanggungan diambil dari iuaran 

premi setiap bulan, tiga bulan, enam bulam maupun setahun sekali seluruh 

peserta asuransi. Asuransi meliputi tentang pengetahuan tentang produk – 

produk asuransi, yaitu asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi 

harta benda. Adanya asuransi dapat digunakan oleh individu maupun 

keluarga untuk mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung 

(perusahaan asuransi). 
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4. Investasi (Investment). 

Suatu bentuk penanaman modal yang dilakukan pada saat ini untuk 

mendapat manfaat keuntungan di masa mendatang, dimana hasil yang 

didapat melebihi dari yang diinvestasikan. Investasi pada dasarnya 

meliputi pengetahuan dasar tentang suku bunga, reksadana, dan risiko 

investasi. Investasi dapat berupa aset riil (properti atau emas), aset 

keuangan (saham, deposito, obligasi, dan aset keuangan lainnya), dan lain 

– lain.  

Faktor -  Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan 

           Tingkat literasi keuangan berbeda – beda pada setiap individu, 

perbedaan tingkat literasi yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang 

cukup signifikan antara individu yang satu dengan yang lain dalam 

mengumpulkan aset untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut 

hasil survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam 

Indonesian National Strategy For Financial Literacy (2013:16), skala 

pengukuran atau faktor demografi dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

literasi keuangan individu, yaitu: 

1. Pendidikan 

           Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan 

merupakan proses perubahan sikap dan tata laku individu dalam 

mendewasakan diri melalui upaya pembelajaran. Pendidikan merupakan 

usaha terencana dan sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan diri untuk 
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memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepirbadian, 

serta keterampilan yang diperlukan (UU tentang Sikdinas No.20 th 2003, 

pasal 1). 

 Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi 

menjadi 2 yaitu, jalur formal dan nonformal. Jalur formal terdiri dari: a) 

Pendidikan sekolah dasar dan Madrasah Ibtidayah, b) Pendidikan 

menengah teridir dari pendidikan menengah umum dan jurusan seperti 

SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk sederajat lainnya, c) Pendidikan 

tinggi yang berbentuk politeknik, akademik, sekolah tinggi institusi dan 

universitas. Pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

memiliki peranan sangat penting akan individu lebih terbuka menrima 

nilai baru dan kehidupan yang lebih luas sehingga mempermudah 

seseorang untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. 

2. Tingkat Pendapatan 

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan 

merupakan sesuatu yang diadakan, dibuat, dan dijadikan usaha. Sedangkan 

dalam Kamus Ekonomi, pendapatan adalah uang yang diterima oleh 

seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, 

dan lain sebagainya. Pengeluaran keluraga tidak akan sama besarnya, k, 

karena dari waktu ke waktu aka terus berkembang, besarnya jumlah 

pengeluaran keluarga tergantung dari faktor seperti jumlah penghasilan, 

besarnya keluarga, tingkat kebutuhan, taraf pendidikan dan status 

sosialnya, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. 
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Penghasilan dalam jumlah besar akan memudahkan individu dalam 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan, termasuk kebutuhan akan barang 

yang bersifat hiburan, sebaliknya penghasilan dalam jumlah kecil akan 

menyebabkan keluarga dalam kekurangan, sehingga dapat dikataka rendah 

status sosial ekonominya. Menurut Wibawa (2003) faktor paling penting 

dalam mengalokasikan pendapatan melalui perencanaan keuangan, karena 

dengan perencanaan keuangan dapat membantu keluarga tersebut untuk 

mengendalikan kondisi perekonomian secara sederhana.  

3. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi individu, karena 

melalui pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya 

mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan 

kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa 

akan terpenuhi sesuai kebutuhan hidup. Pekerjaan akan mempengaruhi 

kemampuan ekonomi, maka dari itu bekerja merupakan suatu keharusan 

bagi individu sebab dalam bekerja memiliki kepuasan jasmani dan 

terpenuhi segala kebutuhan hidup. 

Kategori Tingkat Literasi Keuangan 

        Literasi keuangan memiliki tiga kategori berdasarkan keuangan pribadi 

maupun keluarga (chen dan Volpe, 1998) dalam (Ulfatun dkk, 2016) 

digunakan untuk mengukur, yakni:  
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1. Di bawah 60% atau <60%  

Kategori ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan seseorang atau 

individu masih rendah. 

2. 60% - 79% 

Kategori ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan seseorang atau 

individu sedang.  

3. Di atas 80% atau >80%  

Kategori ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan seseorang atau 

individu tinggi. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

          Pengetahuan keuangan adalah sebuah ilmu yangg dinamis dan 

memiliki praktek yang begitu melekat pada kehidupan sehari – hari. 

Seseorang dapat dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan 

kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masa mendatang. Pada kecamatan 

Wagir memiliki tiga kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga, 

keluarga sejahtera I dan II dianggap telah memiliki tingkat literasi keuangan 

yang bagus, karena mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dari keluarga 

pra sejahtera menjadi sejahtera. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan 

menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat literasi dari kategori 

keluarga tersebut berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan 

pendapatan. Dari hasil tersebut, faktor apa saja yang paling mempengaruhi 

tingkat literasi keuangan. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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