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Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Dampaknya terhadapKeputusan 

Pinjaman Pribadi 

The Central Bank of Indonesia has announced the amount of personal debtors for personal 
loan in Indonesia from 2010 to 2013 has increased to the level of 14% annually. One of influence 
faktors for this issue is the level of literasi keuangan of the debtors. Research on literasi keuangan 
became popular lately due to its connection with many other financial aspects, such as; financial 
decision in using credit card, buying financial assets, choosing investment projects, and many others. 
The purpose of this research is to figure out the level of literasi keuangan among well educated 
people and its impact to their personal loan decision. We sampling about 61 people as our 
respondents with minimum education level master degree. The reason for selecting respondent with 
these criteria based on assumption that they have better literasi keuangan concept. Data gathered 
through survey, sending in many social media and processed with quantitative descriptive to measure 
the level of their literasi keuangan combined with quantitative statistical processing to figure out the 
affect of literasi keuangan to the personal loan decision. As the result of this research, our respondent 
has more than average literasi keuangan and furthermore the literasi keuangan level influenced them 
in making personal loan decision. 

Keywords: literasi keuangan, personal loan, well educated people 

LATAR BELAKANG 

Keputusan yang dibuat terkait dengan masalah keuangan memerlukan pemahaman keuangan 

yang baik pula. Pemahaman yang baik discputar masalah keuangan atau yang lebih dikenal dengan 

istilah literasi keuangan scharusnya menjadi perhatian bagi setiap orang yang memiliki urusan 

keuangan. Kebutuhan untuk memiliki tingkat literasi keuangan yang baik terutama diperlukan untuk 

kalangan menengah memiliki jumlah penghasilan yang tinggi dan merupakan kelompok pekerja 

keras. Mereka yang berada di kelompok menengah ini merupakan tar-get bagi penjualan berbagai 

produk investasi, sehingga ketidakpahaman akan masalah keuangan akan membuat mereka mudah 

sekali dipengaruhi oleh penjual produk keuangan. Sayangnya, basil penelitian menunjukkan bahwa 

kebanyakan kelompok menengah memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah (Ahmad, 2010) 

Laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 (www.bi.go.id) menyebutkan 

hanya 32% dari penduduk Indonesia memiliki akses yang baik terhadap lembaga keuangan informal. 

Susnaningsih Muat 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau 

msusnaningsih @ gmail.com 

Desrir Miftah 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau 

desrirmiftah @ gmail. com 

Hesty Wulandari 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau 

hesty.wulandar-i@gmail.com 

ABSTRACT 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya Wacana 465 



3rd Economics & Business Research Festival 
13 November 2014 

Jumlah ini dianggap cukup rendah jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia 

keseluruhan. Namun sebaliknya, 49% masyarakat Indonesia telah termasuk ke dalam kelompok yang 

memiliki akses yang tinggi terhadap lembaga keuangan, yang artinya hanya sebagian penduduk 

Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik terutama dalam sektor perbankan. Hasil ini 

masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Ncgara Asia lain. Malaysia misalnya, 65% dari 

total penduduknya telah memiliki pemahaman perbankan yang baik dan hanya 35% yang termasuk 

dalam kelompok dengan akses yang tinggi terhadap perbankan. Selain itu, hampir 100% penduduk 

dari Malaysia dan Thailand memiliki akun di bank sementara Indonesia hanya memiliki 41%. 

Sementara tingkat akses perbankan di Ncgara Asia lainnya secara berturut-turut adalah India 55%, 

China 65%, Filipina 75%, and Pakistan 85%. Rendahnya akses pada sektor perbankan bisa 

disebabkan oleh beberapa alasan : 1). Tidak punya cukup uang (79%) 2). Pengangguran (9%) 3). 

Tidak mendapatkan keuntungan dari kepemilikan akun bank (4%). Sedangkan alasan tambahan 

lainnya adalah; tidak dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman (60%), tidak memiliki keinginan 

untuk mengajukan pinjaman (20%), atau tidak memiliki cukup jaminan untuk mengajukan pinjaman 

(4%). (Isnurhadi, 2013). 

Penelitian terkait literasi keuangan telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun belakangan 

ini. Penelitian-penelitian ini antara lain menemukan bahwa terdapat hubungan yang potensial antara 

teknologi informasi dan komunikasi dengan literasi keuangan (Servon & Kaestner, 2008); secara 

gender, perempuan memiliki pengetahuan yang lebih rendah terhadap masalah keuangan dari pada 

laki-laki (Chen & Volpe, 2002); tingkat pemahaman terhadap masalah keuangan dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan aktivitas pekerjaan dan tidak berhubungan dengan umur 

responden dan menemukan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh pemahaman ini. 

Kebutuhan untuk edukasi keuangan terhadap pengguna produk dan jasa keuangan akan 

membantu meningkatkan kesadaran untuk menemukan produk dan jasa keuangan yang sesuai untuk 

mereka. Kesalahan sedikit saja dalam pembuatan keputusan terkait keuangan akan menimbulkan 

kerugian yang tidak sedikit. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam keputusan keuangan 

adalah pengambilan pinjaman pribadi tanpa mengindahkan kemampuan untuk membayar. Pinjaman 

pribadi ini bisa saja dilakukan melalui kartu kredit atau k red it konsumtif. Tingginya tingkat pengajuan 

pinjaman lewat pihak bank diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh Statistik Perbankan 

Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa jumlah kredit yang dikucurkan oleh perbankan 

umum nasional dalam tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan Juli mengalami peningkatan rata- 

rata 1,18% per bulan, dari sejumlah Rp 3.258.421 milyar di bulan Januari, hingga mencapai Rp 

3.495.030 milyar di bulan Juli 2014 (Indonesian Banking Statistics, 2014). 

Pengajuan pinjaman pribadi scharusnya memerlukan tingkat literasi keuangan yang baik. 

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Shahrabani (2012) justru menemukan bahwa keinginan 

untuk mengajukan pinjaman pada mahasiswa dipengaruhi oleh frekuensi pinjaman yang lalu, serta 

tingkat emosi dan pengalaman pasa saat peminjaman yang lalu dibandingkan dengan tingkat literasi 

keuangan, pendapatan dan kewarganegaraan. Penelitian yang dilakukan oleh (Frangos, Fragkos, 

Sotiropoulos, Manolopoulos, & Valvi, 2012) menunjukkan bahwa status perkawinan, layanan jasa 

konsumen, disain kantor dan tingkat bunga merupakan faktor penentu dalam pengambilan pinjaman. 

Sementara itu, menurut (Carpcna, Cole, Shapiro, & Zia, (2009), edukasi terhadap keuangan bagi ibu 

rumah tangga akan membantu mereka untuk hal adopsi kebiasaan keuangan; baik efektifitas 

keputusan dan penggunaan produk dan jasa keuangan. Selain itu literasi keuangan dapat 

meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaan dan jasa keuangan laporan, namun, 

penelitian ini juga menemukan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh pada keinginan 

untuk membuka akun tabungan, responden justru lebih terpengaruh untuk membuka tabungan karena 
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item lainnya, seperti adanya subsidi. Subsidi ini memiliki efek dua kali lebih tinggi terhadap 

keinginan membuka tabungan daripada literasi keuangan itu sendiri. 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji tingkat pemahaman responden terhadap literasi 

keuangan dan kemudian pengaruhnya terhadap keputusan pengajuan pinjaman pribadi. 

Telaah Literatur 

a. Konsep Literasi Keuangan Konvensional 

Terdapat beberapa defenisi yang berbeda mengenai literasi keuangan dan keuangan personal 

yang telah diuraikan dalam beberapa literature hingga saat ini. Konsep-konsep tersebut antara lain : 

• Menurut Garman and Forgue (2000) pengetahuan keuangan merupakan pemahaman dan 

pengetahuan yang mendasar yang juga dibutuhkan untuk kebutuhan pengaturan keuangan 

pribadi yang sukses. 

• Jacob et al (2000) menyebutkan bahwa pemahaman individu terhadap pengetahuan keuangan 

sangat dibutuhkan untuk pengaturan keuangan pribadi. Pengetahuan disini berarti memahami 

dengan baik kondisi-kondisi, praktik-praktik, peraturan dan norma-norma yang dibutuhkan 

untuk melakukan tugas-tugas terkait keuangan. Istilah keuangan ini meliputi banyak kegiatan 

yang berhubungan dengan uang dan termasuk didalamnya seperti memeriksa kendali atas 

penggunaan kartu kredit, penyiapan anggaran, pembelian asuransi dan investasi. 

• Remund (2010), literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan 

menggunakan masalah keuangan. 

• Huston (2010), menyebutkan bahwa literasi keuangan meliputi pengenalan dan pengetahuan 

terhadap instrument keuangan dan penggunaannya pada urusan bisnis fan kehidupan pribadi. 

• Presiden Dewan Penasihat Finacial Literacy (PACFL, 2008), mendefinisikan literasi 

keuangan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola 

financiaFresources efektif untuk seumur hidup kesejahteraan finansial. 

Secara umum, semua defenisi diatas menunjukkan bahwa literasi keuangan meliputi 

kemampuan untuk menyeimbangkan akun bank, menyiapkan anggaran, tabungan untuk masa depan 

dan mempelajari strategi-strategi untuk mengatur hutang. Seseorang dianggap memiliki literasi 

keuangan yang baik jika ia mampu mengatur keuangan pribadinya. 

b. Pentingnya Keberadaan Literasi keuangan 

Masalah keuangan dalam kehidupan bisa mempengaruhi masyarakat terutama dalam hal 

bagaimana mereka harus mencapai persepsi yang dibutuhkan, mengembangkan kemampuan mereka 

dalam area tersebut dan memahami dampaknya terhadap keputusan keuangan individu, orang lain dan 

lingkungannya (Remund, 2010). Hal ini yang kemudian menciptakan kebutuhan akan terciptanya 

konsumen yang melek financial bagi pelaku pasar uang dan industri keuangan (Hogarth, 2006). 

Di Amerika, pentingnya keberadaan konsumen yang memiliki pemahaman keuangan yang 

baik mampu ini mendorong lahirnya surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden USA pada 

Januart 2008yang bertujuan untuk menciptakansebuahdewan penasehatnegarapadaliterasi 

keuangandan kesadaranwargadi Amerika yang bertujuanuntuk membuatpenelitian tentangisu- 

isupengetahuankeuangan, pembentukanstandar untukkesadaran masyarakattentang isu- 

isukeuangandanmembantu sekolahdalam memberikanpelatihan yang tepatdi daerah ini. 
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Peningkatanliterasi keuangan ini juga memilikidampak positif padapribadi dan 

bisniskehidupan masyarakat karcna dapat membantumengurangitekanansosial danpsikologis 

danmeningkatkankesejahteraankeluargadalamkehidupan pribadi. Menurut Fox et. al (2005), 

pengetahuan keuangan diduga mampu mengurangi stres, penyakit, sengketakeuangan, 

penyalahgunaananak-anakdan konflikantara keluarga. Orang-orangdewasadalam kcluargadcngan 

pengetahuankeuangandan kesejahteraan yang lebih tinggiakan lebih sedikit mengalami depresi, 

menunjukkan perilakukurang agrcsifdananti-sosial serta memilikipercaya diri yang lebih tinggi. 

Sementara itu, dalamkehidupan kerja dan kaiir, tingkat literasi keuangan akan membantu 

terciptanya efisiensi dan produktifitas yang lebih tinggiyang pada akhirnya akan membantu 

karyawanuntuk lebih memahamimanfaat yang ditawarkan olehorganisasi danmeningkatkan 

kepuasankerja mereka (Brennan, 1998). Selain itu, pemahaman terhadap keuangan mampu 

menurunkan ketidakhadiran karyawan (Champoin: 2001), menurunkanstres emosionaldan 

kecemasandi tempat kerja (Kim:2007), memperkuat manajemensumber daya manusia, meningkatkan 

kualitas kehidupan pribadidan kerja karyawanmereka serta meningkatkan pengetahuanmerekadi 

bidangkeuangan (BernheimdanGarrett:2003). Selanjutnya Vittetal. (2000) menyebutkan bahwa 

keuntungan terbesar daripendidikan literasi keuanganadalah mengurangimasalah 

keuangankaryawandan mendorong mereka untukbertanggung jawab ataspembiayaan mereka 

sendiridan keduanyaakan membantumeningkatkan efisiensiorganisasi. 

Literatur Pendukung Lainnya 

Salah satu hal yang mencolok tentang literasi keuangan adalah munculnya berbagai konsep 

terkait hal tersebut. Konsep-konsep terkait literasi tersebut antara lain : (a) merupakan bentuk spesifik 

pengetahuan, (b) kemampuan atau keterampilan untuk menerapkan pengetahuan itu, (c) pengetahuan 

yang dirasakan, (d) perilaku keuangan yang baik, dan bahkan (e) pengalaman keuangan. Tabel 1 

berikut menggambarkan luasnya definisi konseptual secara kronologis yang diambil dan sejumlah 

studi. Dasar yang paling umum adalah untuk definisi pengetahuan (atau pemahaman), sedangkan 

beberapa definisi hanya membutuhkan pengenalan (dalam hal ini dapat dianggap sebagai bentuk 

keterbatasan dari ilmu pengetahuan). Adapun bentuk yang lainnya, diutarakan oleh Mandell (2007) 

dan Lusardi dan Tufano (2008), yang menekankan pertimbangan dan aspek pengambilan keputusan 

literasi keuangan. Lebih jauh lagi, Lusardi dan Tufano memfokuskan pada bentuk spesifik dari literasi 

keuangan - literasi hutang dan Moore (2003) menyertakan pengalaman praktis dengan alasan bahwa 

hal tersebut merupakan dasar untuk pengetahuan dan aspek lain dari literasi keuangan. 

Table 1 

Conceptual Definitions Of Literasi Keuangan 

Source Conceptual Definition 

Hilgert, Hogarth, & Beverley 

(2003) 

FINRA (2003) 

Pengetahuan Keuangan 

Pemahaman bahwa investor biasamemahami prinsip-prinsippasar, 
instrumen, organisasidan peraturan"(hal. 2). 

Moore (2003) Individu dianggap memiliki literasi keuangan jika mereka memiliki 
kompetensi dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah 
menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Pemahaman 
literasi keuangan tidak dapat diukur secara langsung sehingga harus 
menggunakan proxy. Literasi diperoleh melalui pengalaman praktis 
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National Council on Economic 

Education (NCEE) (2005) 

dan intcgrasi aktif pengetahuan. Sebagai orang menjadi lebih melek 
mereka menjadi semakin lebih canggih finansial dan itu menduga 
bahwa ini juga mungkin berarti bahwa seorang individu mungkin 
lebih kompeten "(hal.29). 

"Mengenali prinsipekonomi dasar, pengetahuantentang ekonomi 
AS, dan pemahamanbeberapa istilah kunciekonomi" (hal. 3). 

Mandell (2007) 

Lusardi and Mitchell (2007) 

Lusardi and Tufano (2008) 

ANZ Bank (2008), drawn from 

Schagen (2007) 

Kemampuanuntuk mengevaluasiinstrumen keuanganbaru 
dankompleks danmembuat penilaianinformasidi keduapilihan 
instrumendan tingkatpenggunaanyang akan diterbaikjangka 
panjangkepentingan mereka sendiri"(pp. 163-164). 

Mengenali dengan"konsep yang paling dasarekonomiyang 
diperlukan untuk membuattabungan dan investasikeputusan yang 
masuk akal" (hal. 36). 

Terhubung dengandebt literacy sebagai komponenliterasi finansial, 
didefinisikansebagai"kemampuan untuk membuat 
keputusansederhanamengenai kontrakutang, khususnya bagaimana 
seseorangmenerapkan pengetahuandasar tentangbungaberganda, 
diukurdalam kontekspilihankeuangansehari-hari" (hal. 1) . 

Kemampuanuntuk membuat penilaianatas informasi 
danpengambilankeputusan yang efektiftentang penggunaandan 
pengelolaanuang"(hal. 1). 

Lusardi (2008a, 2008b) Pengetahuan tentangkonsep-konsep 
keuangandasar,sepertikerjabunga berganda, perbedaan 
antaranilainominaldannyata, dandasar-dasardiversifikasirisiko"(hal. 

2). 

Source Conceptual Definition 

Diadaptasi dark Hung, Angela A. Andrew M. Parker Joanne Yoong (2009), Defining and Measuring 

Financial Lietarcy, Working Paper 

Dalam banyakpenelitian, bagaimanapun, literasi keuangantidaksama sekali secara 

konseptualdidefinisikan. Dalambeberapa studi, adalah mungkinuntuk menyimpulkandefinisidariteks 

yang diberikan, namundalam penelitian lainpembaca dibiarkanuntuk menyimpulkanapa yang 

penulismaksuddari bagaimanaliterasi keuangandiukur. 

Instrument Literasi Keuangan 

Tigapertanyaantentangliterasi keuangansebagaimana tercantumdi bawah ini, yang saat ini 

telahmenjadi standardalam menilailiterasi ekonomidantermasuk dalambanyak surveilaindi Amerika 

Serikatdanluar negeri. Tiga pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: (Lusardi &Mitchell, 2011) 
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Tabel 2 

Konsep Keuangan Utama 

Financial Literacy Questions on Health and Retirement Study (HRS) 2004 and the 2009 

National Financial Capability Study (NFCS) 

Concept 

Interest 

and 

rates 

compounding 

Question 

Suppose you had $100 in a savings account and the 

interest rate was 2% per year-. After 5 years, how 

much do you think you would have in the account if 

you left the money to grow? 

Answer options 

More than $102 

Exactly $102 

Less than $102 

Don't know 

Refused 

Inflation Imagine that the interest rate on your savings 

account was 1% per year- and inflation was 2% per 

year-. After 1 year, would you be able to buy more 

than today, exactly the same as today, or less than 

today with the money in this account? 

More than today 

Exactly the same as today 

Less than today 

Don't know 

Refused 

Risk 

Diversification 

Do you think that the following statement is true or 

false: buying a single company stock usually 

provides a safer return than a stock mutual fund? 

True 

False 

Don't know 

Refused 

Dua itempertamamenunjukkan tingkat pengetahuan responden terhadap bunga majemukdan 

inflasi yang merupakan konsep dasaryang diperlukanuntuk membuat keputusanmenabung.Item ketiga 

bertujuan untuk mengevaluasipengetahuanrespondendiversifikasirisiko yangjuga 

pentinguntukmembuat keputusan. Selain itu, Lusardi&Mitchcl 1(2006) juga telah menambahkan satu 

setpertanyaan literasi keuangan sebagai pelengkap dari daftar pertanyaan diatas. Tigapertanyaaninti 

HRS2004 merupakan bagian dari modulliterasi keuangandirancanguntuk menilai 

pemahamankonseptigaintikeuangan: bunga majemuk, tingkatpengembalian riil, dan 

diversifikasirisiko(lihat Tabel 2). Tiga pertanyaan pertama ini kemudian menjadi dasar dan pokok dari 

pertanyaan-pertanyaan terkait literasi keuangan karena merupakan pertanyaan yang sempit. Oleh 

karena itu, kemudian ditiru dan diadaptasi dalam banyak penelitian. (Hastings, Madrian, 

&Skimmyhorn, 2012). Pertanyaan-pertanyaan inidimasukkan ke dalam National FinancialCapability 

Studies (NFCS) 2009; sebuahsurvei nasionalmengenai kemampuankeuangandari populasi orang 

dewasa di Amerika. NFCSjuga mengajukan dua pertanyaanliterasi keuangantambahanlainnya. 

Keduapertanyaan tambahanini menguji pengetahuantentangbunga kreditdanharga obligasi. TabeB 

dibawah ini berisikan daftartambahan pertanyaan terkait literasi keuangan 
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Tabel 3 

Konsep Tambahan Terkait Literasi Keuangan 

Additional Financial Literacy Questions in the National Financial Capability Study (NFCS) 

2009 

Concept Question 

Mortgages A 15-year mortgage typically requires higher 

monthly payments than a 30-year mortgage but 

the total interest over the life of the loan will be 

less. 

Answer options 

True 

False 

Don't know 

Refused 

Bond Pricing If interest rates rise, what will typically happen to 

bond prices? 

They will rise 

They will fall 

They will stay the same 

There is no relationship 

Don't know 

Refused 

Hipotesis Penelitian 

Penelitian berkaitan dengan literasi keuangan dan keputusan pinjaman pribadi telah dilakukan 

oleh Shahrabani (2012). Hasil penelitian menemukan bahwa keinginan untuk mengajukan pinjaman 

pada mahasiswa dipengaruhi oleh frekuensi pinjaman yang lalu, serta tingkat emosi dan pengalaman 

pasa saat peminjaman yang lalu dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan, pendapatan dan 

kewarganegaraan. Penelitian yang dilakukan oleh (Frangos et ah, 2012) menunjukkan bahwa status 

perkawinan, layanan jasa konsumen, disain kantor dan tingkat bunga merupakan faktor penentu dalam 

pengambilan pinjaman. 

Jacob et al (2000) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman individu terhadap 

pengetahuan keuangan sangat dibutuhkan untuk pengaturan keuangan pribadi. Pengetahuan disini 

berarti memahami dengan baik kondisi-kondisi, praktik, peraturan, dan norma yang dibutuhkan untuk 

melakukan tugas-tugas terkait keuangan. Sedangkan istilah keuangan disini meliputi banyak kegiatan 

yang berhubungan dengan uang, termasuk didalam nya kendali atas penggunaan kartu k red it, 

penyiapan anggaran, pembelian asuransi dan investasi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lusardi and Tufano (2008) menyatakan bahwa literasi 

hutang sebagai komponen dan literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat 

keputusan sederhana mengenai kontrak hutang khususnya tentang bagaimana seseorang menerapkan 

pengetahuan dasar tentang bunga berganda diukur dalam konteks pilihan keuangan sehari-hari. 

Selain itu, beberapa definisi mengemukakan bahwa literasi keuangan meliputi kemapuan 

untuk menyeimbangkan akun bank, menyiapkan anggaran, tabungan untuk masa depan, dan 

mempelajari strategi untuk mengatur hutang. Seseorang dianggap memiliki literasi keuangan yang 

baik jika ia mampu mengatur keuangan pribadinya 

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah literatur yang dikemukakan diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

HA: Literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan pinjaman pribadi 
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METODOLOGIPENELITIAN 

Populasi dan sampel 

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karaktenstik tertentu (Indriantoro, 2002). Populasi yang dijadikan dalam objek penelitian ini adalah 

Dosen Tetap yang mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi. 

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan convenience non probability sampling yaitu 

pengambilan sampel secara tidak acak. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling yaitu metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu atau tiap-tipe 

orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, maka peneliti menggunakan 

pedoman kasar (rules of thumb) yang dikemukan oleh Roscoe dalam Sularso (2003), yaitu: 

1. Jumlah sampel yang tepat untuk penelitian adalah 30<n<500. 

2. Jika sampel terbagi dalam beberapa subsampel, maka jumlah sampel minimum untuk tiap 

subsampel adalah 30. 

Definisi Operasional Variabel 

Literasi keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat 

penilaian atas informasi dan pengambilan keputusan yang efektif tentang penggunaan dan 

pengelolaan uang (ANZ Bank, 2008) dalam (Hung, Parker, & Yoong, 2009). Sementara ukuran untuk 

keputusan pinjaman pribadi diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Frangos et al., 2012). 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melalui metode survey. 

Metode survey ini menggunakan teknik kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan 

(Indriantoro, 2002). 

Teknik Pengembangan Instrumen dan Analisis Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian (Frangos et al., 

2012)dan dari instrument yang dikembangkan oleh (Lusardi & Mitchell, 2011). Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear- sederhana. 

Analisis dan Pembabasan 

Dalam penelitian ini disebarkan 100 kuesioner kepada dosen tetap yang mengajar pada 

beberapa fakultas di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau (UIN Suska Riau). Namun 

sampai batas waktu yang ditentukan hanya 75 kuesioner yang kembali, dan dari 75 kuesioner tersebut 

hanya 61 yang bisa dianalisis lebih lanjut karena beberapa kuesioner diisi tidak lengkap. Tabel 4 

menyajikan deskriptif responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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Tabel 4 

Karakteristik Responden 

Keterangan 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

Pendidikan Tertinggi 

51 

52 

53 

Umur 

< 25 tahun 

25-35 tahun 

>35 tahun 

Penghasilan 

< Rp 1.000.000 

Rp 1.000.001-Rp 3.000.000 

Rp 3.000.002-Rp 5.000.000 

Rp 5.000.001-Rp 7.000.000 

Rp 7.000.001-Rp 9.000.000 

>Rp 9.000.000 

Frekwensi Persentase 

49 

12 

0 

56 

5 

3 

32 

26 

3 

12 

11 

20 

15 

0 

80,33% 

19,67% 

0% 

91,80% 

8,20% 

4,92% 

52,46% 

42,67% 

4,92% 

19,67% 

18,03% 

32,79% 

24,59% 

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah) 

Dilihat dan jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah dosen 

perempuan (80,33%), dengan pendidikan tertinggi Strata 2 (91,80%). Usia responden berkisar antara 

24 sampai dengan 45 tahun, dengan mayoritas berusia antara 25-35 tahun (52,46%). Dilihat dari 

penghasilan, mayoritas berpenghasilan antara Rp 5-7 juta per bulan (32,79%). 

Tingkat Literasi Keuangan 

Tingkat literasi keuangan responden diukur dengan jumlah jawaban benar yang dimiliki 

masing-masing responden dalam menjawab pertanyaan scputar pengetahuan keuangan. Pertanyaan 

untuk mengukur literasi keuangan responden diadaptasi dari insbument yang dikembangkan oleh 

Lusardi & Mitchell, (2011). Pertanyaan yang diberikan pada responden adalah pertanyaan tentang 

konsep bunga dan bunga majemuk, inflasi, diversifikasi resiko, hipotik, dan harga saham. 

Tingkat literasi keuangan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkatan, 

yaitu rendah, sedang dan tinggi. Jumlah jawaban benar dan tingkat literasi keuangan responden 

setelah dikelompokkan ditunjukkan pada tabel 5. 
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Tabel 5 

Tingkatan Literasi Keuangan Responden 

Tingkat Literasi Keuangan Jumlah Jawaban Frekwensi 

Benar (orang) 

Rendah 0-1 15 

Sedang 2-3 23 

Tinggi 4-5 23 

Jumlah Responden 61 

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah 

Table 5 menggambarkan bahwa 24,5% responden memiliki literasi keuangan yang rendah, 

sementara 37,7% memiliki literasi keuangan yang berada pada level sedang, dan sisanya 37,8% 

memiliki literasi keuangan yang tinggi 

Perhitungan jumlah jawaban benar yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

literasi keuangan responden adalah 2,8 (dan skala 5). Responden yang menjawab benar lebih dari 2 

pertanyaan adalah sebanyak 40 orang, hingga dapat dikatakan bahwa mayoritas respoden (65,5%) 

memiliki nilai literasi keuangan diatas rata-rata. 

Keputusan Pinjaman Pribadi 

Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur keputusan pinjaman pribadi 

diadaptasi dari instrument yang dikembangkan oleh Frangos et al., (2012). Dalam instrument tersebut 

diidentifikasi jenis lembaga pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, dan persentase pendapatan bulanan 

yang dialokasikan untuk membayar pinjaman. (lihat tabel 6) 

Tabel 6 

Keputusan Pinjaman Pribadi 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Lembaga Pemberi Pinjaman 

Koperasi 13 20% 

B ank Konvensional 19 31 % 

Bank Syariah 24 39% 

Kartu Kredit 9 15% 

Lainnya 0 0 

Jumlah Pinjaman 

<Rp 5.000.000 7 11.5% 

Rp5.000.000-Rp 10.000.000 9 14.7% 

RplO.OOO.OOO-Rp 50.000.000 20 32.8% 

>Rp50.000.000 25 41% 

Alokasi pendapatan utk membayar 
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pinjaman 

< 10% 20 32.8% 

10%-20% 21 34.4% 

20%-40% 20 32.8% 

>50% 0 0 

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah) 

Tabel 6 menggambarkan faktor-faktor financial dan non financial yang dianggap penting oleh 

respoden dalam keputusan pinjaman pribadi. Rekapitulasi data kuesioner menunjukkan bahwa 

mayoritas responden (78,6%) menganggap bahwa faktor finansial adalah faktor yang penting dalam 

keputusan pinjaman pribadi, sedangkan sisanya 21,4% menganggap bahwa faktor non finansial adalah 

faktor yang penting dalam menentukan keputusan pinjaman pribadi. 

Tabel 7 

Faktor Finansial dan Non Finansial dalam Keputusan Pinjaman Pribadi 

Faktor Pertimbangan 

Faktor Finansial Rendahnya biaya kredit 

Asuransi yang diberikan pihak pemberi pinjaman 

Kinerja keuangan dari pemberi kredit 

Cicilan yang rendah dan jangka waktu yang 

panjang 

Besaran cicilan yang bias didesain ulang sesuai 

dengan kemampuan 

Bisa dilakukan penundaan pembayaran jika terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan 

Pilihan pinjaman dalam rupiah atau dalam mata 

uang lain 

Non Finansial Kemudahan dalam persetujuan kredit 

Cepatnya kredit dicairkan 

Eksekusi kredit yang fleksibel 

Prosedur yang sederhana 

Rendahnya formalitas birokrasi 

Adanya kemungkinan untuk menu tup pinjaman 

sebagian atau seluruhnya sebelum waktu jatuh 

tempo 

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah) 

Pengarub Literasi Keuangan terbadap Keputusan Pinjaman Pribadi 

Pengaruh literasi keuangan terbadap keputusan pinjaman pribadi diuji dengan regresi Hear 

sederhana. Hasil regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 5, dimana 
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variable bebas literasi keuangan memiliki pcngaruh yang signifikan terhadap variable terikat 

Keputusan Pinjaman Pribadi. Dari table 7 dapat disusun persamaan regresi: 

Y= 0,476+ 0,109 Xi, 

yang memiliki arti: 

Konstanta scbcsar 0,476 menyatakan bahwa jika variabcl bebas dianggap konstan, maka nilai 

Keputusan Pinjaman Pribadi adalah 0,476. 

Koefisien regresi Literasi Keuangan sebesar 0,109 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu 

poin Literasi Keuangan akan meningkatkan Keputusan Pinjaman pribadi scbcsar 0,109. 

Tabel 8 

Hasil Regresi Linear Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,476 0,101 4,699 ,000 

Literacy 0,109 0,031 ,414 3,491 ,001 

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabcl bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pcngaruh secara simultan terhadap variabcl terikat. Cara melakukan uji F 

adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F 

hasil perhitungan lebih bcsar daripada nilai F menurut tabel maka hal ini berarti semua variabcl bebas 

secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabcl terikatnya. Selain itu bila nilai F lebih bcsar 

daripada angka 4 pada derajat kepercayaan 5% menyatakan bahwa semua variabcl bebas secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabcl terikat. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 9: 

Tabel 9 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.751 1 1.751 12.188 

xi o
 

q
 

Residual 8.478 59 .144 

Total 10.230 60 

Berdasarkan data pada Tabel 9 terlihat bahwa nilai adjusted R2 sebesar- 0,157 yang bermakna 

15,7% variasi keputusan Pinjaman Pribadi mampu dijelaskan oleh variabcl bebas yaitu Literasi 

Keuangan. Sementara 84,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Adjusted R2 

menunjukkan pada besarnya R2yang telah disesuaikan yaitu R2yang telah dibebaskan dari pcngaruh 

derajat bebas, sehingga benar-benar menunjukkan bagaimana pcngaruh dari variabcl bebas terhadap 

variabcl terikat.Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya 

yang bcsar- antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya memiliki 

nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005). 
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Tabel 10 
Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin- 

Square the Estimate Watson 

1 .414a .171 .157 .37907 2.222 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur literasi keuangan serta pengaruhnya terhadap 

keputusan pinjaman pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 24,5% responden memiliki 

literasi keuangan yang rendah, sementara 37,7% memiliki literasi keuangan yang berada pada 

level sedang, dan sisanya 37,8% memiliki literasi keuangan yang tinggi. 

2. Nilai rata-rata tingkat literasi keuangan responden adalah 2,8 (dan skala 5). Sebanyak 40 

orang responden memiliki nilai diatas 2,8 hingga dapat dikatakan bahwa mayoritas respoden 

(65,5%) memiliki nilai literasi keuangan diatas rata-rata. 

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pinjaman pribadi. 
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