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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Tanjungpura 
 

Khristina Yunita 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstraksi 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat  Financial Literacy di kalangan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini juga menguji hipotesis 
apakah terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, tahun masuk (angkatan), IPK, tempat 
tinggal mahasiswa, pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua terhadap literasi keuangan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Penelitian ini menggunakan sampel 
sebanyak 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan yang terdiri atas mahasiswa 
program studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, usia, tahun 
masuk, IPK, tempat tinggal, pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua tidak 
berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tanjungpura. Hasil pengolahan data secara deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat 
literasi untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang mahasiswa adalah sebesar38,64%. Jika 
berdasarkan kategori Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi berada pada kategori 
rendah karena kurang dari 60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya sebesar 32.44% dan ini 
juga masuk kategori rendah, begitu juga tingkat literasi untuk utang (36.50%) dan asuransi 
(42.50%). Hasil ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa tertinggi untuk 
asuransi dan terendah untuk investasi. 
 
Kata Kunci : financial literacy, mahasiswa, perguruan tinggi 

 
Pendahuluan 

Kebutuhan individu yang tidak tak terbatas sedangkan sumber pendapatan yang terbatas 
menuntut setiap individu untuk dapat mengelola keuangannnya secara efektif dan efisien. 
Pengelolaan keuangan menuntut adanya pengetahuan serta kedisiplinan dalam menggunakan 
uang. Uang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia 
modern saat ini. Perilaku manusia dalam membelanjakan uang tergantung pada pengetahuan 
pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh individu tersebut. Pengetahuan dalam mengelola 
keuangan akan mendorong perbedaan prilaku serta motivasi dalam memegang uang. Semua 
keputusan individu yang terkait dengan keuangan membutuhkan pemahaman yang baik. 
Keuangan harus dikelola secara cerdas sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian 
hari. Kecerdasan dalam mengelola keuangan dikenal dengan istilah literasi keuangan 
(financial literacy). Financial Literacyseharusnya  dapat menjadi pedoman bagi setiap orang 
untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien.  

Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien seharusnya mulai diajarkan sejak masa 
anak-anak mulai mengenal uang. Hanya saja di Indonesia, pengelolaan keuangan biasanya 
mulai dilakukan saat mulai kuliah. Pada saat kuliah inilah, mahasiswa mulai belajar untuk 
mengelola keuangan secara mandiri tanpa pengawasan penuh dari orang tua. Mahasiswa 
mulai memiliki masalah keuangan yangkompleks karena sebagian besar mahasiswa 
belummemiliki pendapatan serta dana terbatasuntuk digunakan setiap bulannya. Mereka 
masih bingung dalam menentukan kebijakan keuangannya. Salah satu faktor bahwa 
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mahasiswa belum dapat mengelola keuangannya secara efektif dan efisien karena pola hidup 
konsumtif yang dijalankan selama ini sehingga melupakan skala prioritas. Mereka belum bisa 
membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. 

Pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu, agar mereka tidak 
salah dalam membuat keputusan keuangan mereka. Minimnya pengetahuan tentang 
pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan kerugian bagi individu. Nidar dan 
Bestari (2012) menjelaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan berpengaruh pada krisis 
keuangan global jika masyarakat memahami sistem keuangan. Kesalahan pengelolaan uang 
menyebabkan banyak orang mengalami kerugian keuangan sebagai akibat dari pengeluaran 
yang boros, penggunaan kartu kredit yang tidak bijak, dan ketidakmampuan dalam 
menghitung perbedaan antara kredit konsumen dan pinjaman bank. Selain itu, kurangnya 
pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menyebabkan seseorang sulit untuk berinvestasi 
atau mengakses pasar keuangan.  

Banyak penelitian yang mencoba mengukur tingkat  Financial Literacy dengan 
menggunakan mahasiswa sebagai sampel. Secara umum,hasilnya menunjukan bahwa literasi 
keuangan di kalangan mahasiswa masih sangat rendah. Mahasiswa sebagai generasi muda, 
seharusnyasejak dini harus memiliki pengetahuan di bidang personal finance karena 
pengetahuan tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengatur keuangannya di masa 
depan. Chen and Volpe (1998) menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan 
yang rendah akan membuat keputusan salah dalam keuangan mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengetahuan di bidang personal finance akan mempengaruhi mahasiswa dalam 
mengambil keputusan keuangan yang baik.  

Widayati (2012) menjelaskan pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting 
dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa. Mahasiswa tinggal di lingkungan 
ekonomi yang beragam dan kompleks sehingga peningkatan kebutuhan pendidikan keuangan 
sangat diperlukan. Pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu mahasiswa 
memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan 
mereka. Adanya pengetahuan yang baik sejak dini mendorong mahasiswa untuk dapat 
memiliki kehidupan yang sejahtera di masa yang akan mendatang. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi financial literacy mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.   

 
Kajian Pustaka 
Financial Literacy 

Financial Literacy atau Literasi Finansial berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk 
mengelola keuangan.Literasi keuangan menurut Vitt et al. (2000) adalah kemampuan untuk 
membaca, menganalisis, mengelola dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi 
yang akan mempengaruhi kesejahteraan material. Pengertian literasi keuangan menurut 
Bhushan and Medury (2013) adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan 
mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Sedangkan 
literasi keuangan, menurut ANZ Bank (2011) adalah kemampuan untuk membuat penilaian 
informasi dan membuat keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang. 
Literasi keuangan adalah kombinasi dari kemampuan individu, pengetahuan, sikap dan 
akhirnya perilaku individu yang berhubungan dengan uang. 

 Widawati (2012) menjelaskan bahwa literasi finansial terjadi ketika individu memiliki 
sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan 
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Huston dalam Widawati (2012) menyatakan 
bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi 
finansial, namun belum dapat menggambarkan literasi finansial.  Remund (2010) menyatakan 
empat hal yang paling umum dalam finansial literasi adalah penganggaran, tabungan, 
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pinjaman, dan investasi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
literasi keuangan adalah pengetahuan individu tentang keuangan dan kemampuan individu 
untuk membuat keputusan keuangan yang efektif.  
 
Kategori Literasi Keuangan 

Chen and Volpe (1998) mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok, 
yaitu: 
1. < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah;  
2. 60%–79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang; 

dan  
3. > 80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.  

Pengkategorian ini didasarkan pada presentase jawaban responden yang benar dari 
sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan. 

 
Hasil Penelitian Sebelumnya 

Chen and Volpe (1998) melakukan penelitian tentang literasi keuangan dengan jumlah 
responden sebanyak 924 mahasiswa dan menemukan bahwa tingkat literasi keuangan berada 
dalam kategori yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menjawab 53% 
dari pertanyaan dengan benar. Nababan dan Sadalia (2012) melakukan penelitian dengan 
jumlah responden sebanyak 97 mahasiswa. Sampel yang diambil merupakan mahasiswa S1 
yang masih aktif dari angkatan 2008 sampai dengan 2011. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa sebesar 56,61% yang menunjukkan bahwa tingkat 
literasi finansial masih berada dalam kategori yang rendah.  

Nidar dan Bestari (2012) dalam penelitiannya yang dilakukan dengan jumlah responden 
sebanyak 400 mahasiswa yang masih aktif menemukan bahwa tingkat literasi keuangan 
berada dalam kategori yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa perlu 
meningkatkan pengetahuan di bidang investasi, hutang dan asuransi. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputibasic personal finance, income & spending, credit & 
debt, saving & investment and insurance.  

Bhushan and Medury (2013) menjelaskan tingkat literasi keuangan pada individu yang 
sudah bekerja dan mendapatkan gaji secara keseluruhan adalah sebesar 58,30%. Ibrahim and 
Alqaydi (2013) melakukan penelitian terhadap masyarakat yang berada di UEA dan 
menemukan bahwa rata-rata literasi keuangan adalah sebesar 43,33%. 

Margaretha dan Pambudi (2015) dengan menggunakan sampel sebanyak 584 
mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, yaitu mahasiswa Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan pada 
mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti secara keseluruhan adalah 48,91%, 
yang termasuk dalam kategori rendah (< 60%). 

 
Pengembangan Hipotesis 

Hasil penelitian Chen and Volpe (1998) menunjukkan bahwa literasi keuangan laki-laki 
lebih baik dibandingkan perempuan. Penelitian tersebut dilakukan dengan jumlah sampel 
sebanyak 924 siswa. Krishna et al. (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita 
lebih memahami financial literacy dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian tersebut 
dilakukan kepada 100 mahasiswa yang masih aktif dari angkatan 2006 sampai 2008. Bhushan 
and Medury (2013) melakukan penelitian di India dengan 516 responden.Hasil penelitianya 
menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara responden laki-laki dan 
perempuan yang sudah memiliki gaji dalam hal literasi keuangan.HasilpenelitianMargaretha 
dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Berdasarkan hasil penelitiandi atas, dapat 
dirumuskan hipotesis sebai berikut: 

H1: Jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
Chen and Volpe (1998) menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta 

yang berusia 18–22 tahun. Rendahnya literasi keuangan pada  usiaresponden 18 sampai 22 
tahun atau di bawah 30 tahun karena mayoritas responden berada dalam tahap awal siklus 
pengelolaan finansial mereka. Pada tahap awal siklus ini, mereka memiliki sejumlah masalah 
keuangan yang disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan mereka tentang keuangan, 
tabungan dan pinjaman, dan asuransi. Pada tahap ini, sebagian besar pendapatan mereka 
dibelanjakan untuk konsumsi daripada investasi.  

Hasil penelitian Taft, Hosein, and Mehrizi (2013) menunjukkan hubungan positif antara 
usia dengan literasi keuangan dan financial wellbeing. Sedangkan penelitian Shaari, Hasan, 
Mohamed, and Sabri (2013) terhadap 384 mahasiswa di Malaysia menemukan bahwa 
terdapat hubungan negatif antara literasi keuangan mahasiswa dengan usia. Ansong and 
Gyensare (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara usia dan literasi keuangan 
pada mahasiswa. HasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa usia 
mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Trisakti.Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diturunkan adalah: 

H2: Usia mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Chen and Volpe (1998) menemukan bahwa mahasiswa yang lebih senior memiliki 

tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang masih junior. 
Shaari et al. (2013) menemukan bahwa tahun masuk mahasiswa ke Universitas memiliki 
hubungan positif dengan literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
masih junior memiliki literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa 
senior di perguruan tinggi. Sedangkan hasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) 
menunjukkan bahwa tahun masuk tidak mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Trisakti.Hasil yang berbeda ini mendorong perumusan hipotesis: 

H3: Tahun masuk mahasiswa mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Hasil penelitian Cude et al. (2006) menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK 

yang tinggi akan memiliki keuangan yang lebih sehat atau lebih baik. Sabri et al. (2008) 
menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi memiliki masalah keuangan 
yang lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK yang rendah. Krishna et al. 
(2010) menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK < 3 memiliki tingkat literasi 
keuangan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK > 3. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan tidak ditentukan oleh kemampuan intelektual 
(diproksikan dengan IPK), tetapi lebih ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Literasi 
keuangan dapat dipelajari melalui institusi pendidikan. HasilpenelitianMargaretha dan 
Pambudi (2015) menunjukkan bahwa IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Berdasarkan hasil penelitiantersebut, makadapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Keown (2011) menemukan bahwa individu yang tinggal sendiri memiliki tingkatliterasi 

keuangan personal lebih tinggi dibanding dengan individu yang tinggal bersama pasangan 
ataupun orangtuanya. Ini  disebabkan karena individu yang tinggal sendiri memiliki tanggung 
jawab untuk transaksi keuangan sehari-hari mereka dan keputusan keuangan lainnya.  . 
HasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa tempat tinggal tidak 
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mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis 
yang disusun adalah sebagai berikut: 

H5 :Tempat tinggal mahasiswa mempengaruhiliterasi keuangan mahasiswa.  
Lusardi, Mitchell, and Curto (2010) menemukanbahwa pendidikan dari orang tua 

merupakan predictor yang besar dari literasi keuangan. Ansong dan Gyensare (2012) 
menemukan bahwa terdapat hubunganpositifantara Pendidikan ibu dari respondendengan 
tingkat literasi keuangan responden. SedangkanhasilpenelitianMargaretha dan Pambudi 
(2015) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua tidak mempengaruhi literasi 
keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis yang diajukan adalah: 

H6: Pendidikan orang tua mempengaruhiliterasikeuanganmahasiswa. 
Nidar dan Bestari (2012) menemukan bahwapendapatan dari orang tua merupakan 

faktor yangsignifikan terhadap tingkat literasi keuangan padamahasiswa di Jawa Barat. 
Keown (2011) menjelaskanterdapat hubungan antara pendapatan orang tuadengan 
pengetahuan keuangan. Hal ini menunjukkanbahwa orang tua dengan pendapatan rumah 
tanggayang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat literasikeuangan yang lebih tinggi karena 
mereka lebihsering menggunakan instrumen dan layanan finansial..HasilpenelitianMargaretha 
dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa pendapatan orang tua mempengaruhi literasi 
keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis yang diajukan adalah: 

H7: Pendapatan orang tuamempengaruhi literasi keuangan mahasiswa.  
 

Metode Penelitian 
Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari program studi akuntansi, 
manajemen, dan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 
angkatan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Sampel diambil dengan menggunakan 
metode Purposive Sampling. Jumlah responden yang diminta untuk megisi kuesioner adalah 
200 mahasiswa.  
Variabel dan Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan variabel yang dikembangkan oleh Margaretha dan Pambudi 
(2015). Variabel dependen disini adalah literasi keuangan. Literasi keuangan dapat 
didefinisikan sebagaikemampuan individu untuk membuat penilaian dankeputusan yang 
efektif mengenai penggunaan danpengelolaan uang. Variabel ini diukur dengan rata-
ratapersentase dari jawaban responden yang benardari 29 pertanyaan pilihan ganda. Variabel 
ini diukurdengan pertanyaan-pertanyaan yang diadopsi dariMandell (2008), Keown (2011) 
dan Madura (2011). 

Pengukuran dengan menggunakan sistemscoring atau penilaian berdasarkan 
banyaknyajumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar olehresponden. Jumlah jawaban 
yang benar dihitung dandibagi dengan seluruh pertanyaan kemudian dikaliseratus persen. 
Jawaban responden kemudian dibagikedalam tiga kategori (Nababan & Sadalia, 2012).Chen 
and Volpe (1998) mengkategorikanliterasikeuangan personal menjadi 3 kelompok, yaitu 1) 
<60% yang berarti individu memiliki pengetahuantentang keuangan yang rendah; 2) 60%–
79%, yangberarti individu memiliki pengetahuan tentangkeuangan yang sedang; dan  3) > 
80% yang menunjukanbahwa individu memiliki pengetahuan keuanganyang tinggi.  

Variabel independent dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel jeniskelamin 
menjelaskan klasifikasi jenis kelamin dariresponden laki-laki atau perempuan;2. Variabel usia 
menjelaskan umur dari respondensaat ini. 3.Variabel program studimenjelaskan program 
studi yang diambil oleh responden. Variabel ini dibagi menjadi tiga kategoriyakni 1) 
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Manajemen 2) Akutansi dan 3) EkonomiPembangunan. 4.Variabelangkatanmenjelaskan 
tahun ketikaresponden masuk dan tercatat sebagai mahasiswa diperguruan tinggi. Variabel ini 
dibagi menjadi enamkategori: (1) 2013 (2) 2014 (3) 2015 (4) 2016 (5)2017 dan (6) 2018. 
5.Variabel IPKmenjelaskan Indeks PrestasiKumulatif dari responden saat ini. Variabel ini 
dibagimenjadi tiga kategori: 1) < 2,5; 2) 2,5–3,00; 3) > 3,00. 6. Variabel tempat 
tinggalmenjelaskantempat tinggal mahasiswa selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
Variabelinidibagimenjadiduakategori:1)tinggalsendiriatau kosdan2)tinggal Bersama orangtua. 
7. Variabel tingkat pendidikan menjelaskan jenjang pendidikan terakhir orang tua responden. 
Variabelini dibagi menjadi enam kategoriyakni 1) SD 2) SMP 3) SMA/Sederajat 4) Sarjana 
5)Magister dan 6) Doktor. 8. Variabel tingkat pendapatan orang tuamenjelaskan tingkat 
penghasilan (take home pay) yang diperolehorang tua responden selama sebulan. Variabel ini 
dibagi menjadi tiga kategori yakni 1) <Rp. 5.000.000; 2) Rp. 5.000.001–Rp. 10.000.000; 3) 
>Rp. 10.000.000.  
Tehnik Analisa Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian 
survei yaitu metode penelitian kepada sekumpulan objek, tetapi hanya mengambil sebagian 
dari populasi tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kuesioner.  Jawaban 
responden kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis 
ragam satu arah (ANOVA). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, 
maksimum dan minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. 
Analisis ragam satu arah (Oneway Analysis of VarianceOneway ANOVA) digunakan untuk 
membandingkan mean lebih dari dua sampel. Pengujian ANOVA dibantu dengan 
menggunakan program SPSS. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak 
menolak H0berdasarkan nilai significance. Nilai significance atau alpha yang dipakai adalah 
5%. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Survey Tingkat Literasi Mahasiswa Responden 

Berdasarkan jawaban responden, maka diperoleh informasi mengenai responden yang 
disajikan dalam tabel 1. Mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 200 orang yang 
terdiri atas100 orang mahasiswa laki-laki dan 100 orang mahasiswa perempuan. Responden 
ini berasal dari ketiga program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebanyakan 
responden berada pada usia 19 – 22 tahun. Angkatan tertua adalah angkatan 2013 dan 
termuda adalah angkatan 2018.  Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa IPK rata-rata 
terbanyak di atas 3 dan mayoritas tinggal bersama orang tua. Tingkat pendidikan orang tua 
responden juga kebanyakan adalah S1. Pendapatan orang tua (take home pay) kebanyakan 
berada pada rentang Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00. Secara lengkap informasi 
mengenai responden dilampirkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Informasi Responden 

Variabel Jumlah 
Responden Persentase 

Jenis Kelamin     
1.    Laki – Laki 100 50 
2.    Perempuan 100 50 
Usia     
1.   < 19 tahun 50 25 
2.   19 tahun – 22 tahun 140 70 
3.   > 22 tahun 10 5 
Program Studi     
1.   IESP 50 25 
2.   Manajemen 60 30 
3.   Akuntansi 90 45 
Angkatan:     
1. 2013 10 5 
2. 2014 20 10 
3. 2015 20 10 
4. 2016 50 25 
5. 2017 50 25 
6. 2018 50 25 
IPK     
1.   < 2,5 30 15 
2.   2,5 – 3,00 60 30 
3.   > 3,00  110 55 
Tempat Tinggal     
1.   Tinggal Sendiri 90 45 
2.   Tinggal Bersama Keluarga 110 55 
Tingkat Pendidikan Orang Tua     
1.      SD 5 2.5 
2.      SMP 10 5 
3.      SMA / Sederajat 70 35 
4.      S1 90 45 
5.      S2 25 12.5 
6.      S3 0 0 
Tingkat Pendapatan Orang Tua     
1.      < Rp 5.000.000 80 40 
2.      Rp 5.000.000 – 10.000.000 115 57.5 
3.      > 10.000.000 5 2.5 

Sumber : data olahan, 2018  
 

Tahapan berikut adalah menghitung literasi keuangan. Cara perhitungan literasi 
keuangan adalah dengan menjumlahkan jawaban responden yang benar lalu dibagi dengan 
seluruh pertanyaan. Hasil pengukuran literasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Literasi Mahasiswa Responden Berdasarkan Jawaban Benar 

Area dari Literasi Keuangan 
Tingkat Literasi Keuangan (%) 
Rendah Sedang Tinggi 
< 60% 60% - 79% > 80% 

Pengelolaan Keuangan 38.64     
1 Pengaruh Inflasi untuk kelompok tertentu 10.00     
2 Pajak penjualan 25.00     
3 Perhitungan anggaran 27.50     
4 Perhitungan present value 10.00     
5 Pentingnya berinvestasi 30.00     
6 Informasi tentang ATM   75.00   
7 Pemahaman tentang investasi pendidikan 35.00     
8 Pemahaman tentang pengeluaran   72.50   
9 Pengertian laporan hutang 37.50     

10 Pengertian anggaran   62.50   
11 Nilai waktu dari uang 40.00     
Investasi 32.44     
12 Tempat aman untuk menabung   72.50   
13 Jenis investasi yang tepat ketika inflasi 33.50     
14 Return terkecil dari investasi 21.00     
15 Investasi yang memberikan return tinggi 31.00     
16 Produk Investasi 30.50     
17 Bunga tabungan 10.00     
18 Penjamin pasar modal 26.50     
19 Kapan sebaiknya berinvestasi di saham 37.00     
20 Masa jatuh tempo obligasi Indonesia 30.00     
Utang 36.50     
21 Cara tepat punya utang 

 
63.50   

22 Perhitungan penggunaan utang 21.50     
23 Faktor-faktor yang dapat mengurangi pinjaman 41.00     
24 Faktor-faktor yang mempengaruhi bunga pinjaman 20.00     
Asuransi 42.50     
25 Manfaat asuransi kesehatan 51.50     
26 Pentingnya asuransi jiwa 57.50     
27 Kerugian leasing mobil 38.50     
28 Premi asuransi 44.50     
29 Asuransi mobil 20.50     
Sumber : data olahan, 2018 
 

Berdasarkan data olahan yang tersaji pada tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat literasi 
untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang adalah sebesar38,64%. Berdasarkan kategori 
Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi berada pada kategori rendah karena kurang dari 
60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya sebesar 32.44% dan ini masuk kategori rendah 
berdasarkan Chen dan Volpe (1998). Begitu juga tingkat literasi untuk utang (36.50%) dan 
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asuransi (42.50%) masih tergolong rendah berdasarkan kategori Chen dan Volpe. Data olahan 
ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa ekonomi Untan tertinggi untuk 
asuransi dan terendah untuk investasi.   

 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Tahapan berikut dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Ada 7 hipotesis yang 
diuji dalam penelitian ini. Semua hipotesis diuji secara parsial dengan uji regresi. Hasil 
pengujian hipotesis H1 sampai dengan H7 ditampilkan pada tabel 3 berikut ini. 
 

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 
Variabel Independent t sig Keputusan 

Jenis Kelamin -1.617 .107 Tidak berpengaruh 
Usia -1.134 .258 Tidak berpengaruh 
Tahun Masuk .536 .593 Tidak berpengaruh 
IPK -.730 .466 Tidak berpengaruh 
Tempat Tinggal -.771 .442 Tidak berpengaruh 
Pendidikan Orang Tua 1.217 .225 Tidak berpengaruh 
Pendapatan Orang Tua .408 .684 Tidak berpengaruh 

Sumber : data olahan, 2018 
 
Berdasarkan tabel 3 maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Literasi Keuangan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, jenis kelamin tidak mempengaruhi literasi 

keuangan mahasiswa. Nilai thitung sebesar -1.617 dan nilai sinifikansi sebesar 0.107 lebih besar 
dari 5%. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Chen and Volpe (1998), Krishna et al. 
(2010),  Bhushan and Medury (2013), dan Margaretha dan Pambudi (2015)yang 
menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 

Pengaruh Usia Terhadap Literasi Keuangan 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar -1.134 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.258. Hasil ini menunjukkan bahwa usia tidak mempengaruhi literasi keuangan. 
Hasil ini mendukung hasil penelitianChen and Volpe (1998) dan berbeda dengan hasil 
penelitian Taft, Hosein, and Mehrizi (2013), Shaari, Hasan, Mohamed, and Sabri (2013), 
Ansong and Gyensare (2012), dan penelitianMargaretha dan Pambudi (2015)yang 
menunjukkan bahwa usia mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
 
Pengaruh Tahun Masuk Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan thitung sebesar 0.536 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.593. Hasil ini menunjukkan bahwa tahun masuk tidak berpengaruh terhadap literasi 
keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) 
dan berbeda dengan hasil penelitian Chen and Volpe (1998),  Shaariet al. (2013) yang 
menyatakan bahwa tahun masuk mahasiswa mempengaruhi literasi keuangan.  

 
Pengaruh IPK Mahasiswa Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung sebesar -0.730 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.466. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPK mahasiswa tidak mempengaruhi 
literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Krishnaet al. (2010)  dan berbeda 
dengan hasil penelitian Cude et al. (2006),  Sabri et al. (2008), dan Margaretha dan Pambudi 
(2015) yang menunjukkan bahwa IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
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Pengaruh Tempat Tinggal Mahasiswa Terhadap Literasi Keuangan 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar -0.771 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.442. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tempat tinggal tidak mempengaruhi 
literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Margaretha dan Pambudi (2015) 
tetapi berbeda dengan hasil penelitian Keown (2011) yang menyatakan bahwa individu yang 
tinggal sendiri memiliki tingkatliterasi keuangan personal lebih tinggi dibanding dengan 
individu yang tinggal bersama pasangan ataupun orangtuanya.  
Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung sebesar 1.275 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.225. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendidikan orang tua tidak berpengaruh 
terhadap literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Margaretha dan Pambudi 
(2015)  danberbeda dengan hasil penelitian Lusardi, Mitchell, and Curto (2010), dan Ansong 
dan Gyensare (2012) yang menunjukkan bahwa Pendidikan orang tua mempengaruhi literasi 
keuangan.  
Pengaruh Pendapatan Orangtua Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar 0.408 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.684. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan orangtua tidak berpengaruh terhadap 
literasi keuangan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Nidar dan Bestari (2012), 
danhasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) yang menunjukkan bahwa pendapatan 
orang tua mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 

 
Simpulan dan Implikasi 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis 
kelamin, usia, tahun masuk, IPK, tempat tinggal, pendidikan orang tua dan pendapatan orang 
tua tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Tanjungpura. Hasil pengolahan data secara deskriptif juga menunjukkan bahwa 
tingkat literasi untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang mahasiswa adalah 
sebesar38,64%. Jika berdasarkan kategori Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi 
berada pada kategori rendah karena kurang dari 60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya 
sebesar 32.44% dan ini juga masuk kategori rendah, begitu juga tingkat literasi untuk utang 
(36.50%) dan asuransi (42.50%). Hasil ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan 
mahasiswa tertinggi untuk asuransi dan terendah untuk investasi. 

Penelitian ini menggunakan 200 orang mahasiswa sebagai responden. Jika 
dibandingkan dengan penelitian sejenis, jumlah responden ini masih tergolong sedikit. 
Penelitian yang akan datang perlu menambah jumlah responden dan memperbaiki indikator 
pertanyaan. Hasil ini juga memberikan  masukan bagi pengelola program studi untuk 
menambahkan muatan pengelolaan keuangan sehingga dapat menjadi bekal mahasiswa saat 
sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tanjungpura. 
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