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ABSTRAK 

Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan dampak terhadap 

perilaku keuangan masyarakat termasuk juga mahasiwa dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh individu untuk 

membuat keputusan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, 

internet dan media sosial menjadi salah satu sumber dalam mendapatkan informasi 

terkait keuangan. Tujuan dilakukan studi ini adalah untuk menguji pengaruh literasi 

keuangan terhadap perilaku keuangan serta menguji peranan media sosial dalam 

memengaruhi hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan 

mahasiswa di Kota Batam. Mahasiswa yang dijadikan sebagai populasi ini yakni 

mahasiswa untuk tahun pembelajaran periode genap 2020 dengan jumlah 20.093 

mahasiswa. Riset ini menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana 

dengan rumus sampel Slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner secara daring. 

Pertanyaan kuisioner diukur menggunakan skala Likert, dan data diolah dengan 

bantuan program statistik berupa IBM SPSS versi 25. Teknik analisis yang 

digunakan dalam riset ini yakni Analisis Regresi Pemoderasi. Setiap variabel dalam 

riset ini sudah memenuhi kriteria pengujian kualitas data, serta pengujian asumsi 

klasik. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa literasi keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Hasil lain yang diperoleh yaitu 

media sosial tidak memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap perilaku 

keuangan, serta media sosial bukan merupakan variabel moderator.  

 

Kata kunci:  literasi keuangan, perilaku keuangan, media sosial 
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ABSTRACT 

The rapid growth of modern era brings the effect on community financial 

behavior, including university students. Financial literacy has become an important 

skill and needed by individuals to make the right decisions in order to fulfill their 

daily needs. Nowaday, the Internet and social media are becoming two of the most 

common places to get financial information. The purpose of this study was to 

examine the effect of financial literacy on financial behavior and social media 

interests in influencing the relationship between financial literacy and financial 

behavior of university students in Batam. With a total of 20,093 students, the 

population of this study was all university students for the 2020 even period 

learning year. This research using simple random sampling techniques with the 

Slovin formula obtained a sample of 100 respondents. Data collection was 

conducted using questionnaire and the questions were measured using a Likert 

scale. The data were tested using a statistical program based on IBM SPSS version 

25. The analysis technique used in the research was Moderating Regression 

Analysis. Each variable in this study has met the data quality testing criteria, as 

well as classical assumptions. The results of hypothesis testing revealed that 

literacy has a positive and significant relationship on financial behavior. Social 

media does not moderate the relationship between financial literacy and financial 

behavior, and media is not a moderating variable. 

 

Keywords: financial literacy, financial behavior, social media. 
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BAB  I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas rutin tiap individu kerap tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang 

memakai uang, baik dari orang dewasa hingga anak-anak. Perkembangan zaman 

dengan teknologi yang canggih saat ini, sangat memudahkan setiap individu dalam 

mengakses dan membeli produk dan jasa yang ada di pasaran. Seseorang dapat 

dengan mudahnya jatuh ke dalam praktik belanja yang implusif (impuulsive 

buying), yang mana merupakan kegiatan membeli barang atau jasa tanpa 

perencanaan terlebih dahulu atau secara spontan. Apabila perilaku tersebut terus 

dilakukan, maka hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah dalam 

keuangannya seperti menurunnya kegiatan menabung, menurunnya kegiatan 

penganggaran dana untuk masa depan, meningkatnya hutang individu atau rumah 

tangga, serta meningkatnya ketergantungan pada kartu kredit. Masalah keuangan 

tersebut mengindikasikan perilaku keuangan (financial behavior) yang buruk.  

Perilaku keuangan menggambarkan tanggung jawab individu atas keuangan 

yang dimiliki. Perilaku keuangan memegang peranan yang penting dalam mencapai 

tujuan keuangan yang ditetapkan seorang individu. Individu dengan perilaku 

keuangan yang baik dinilai mampu memiliki kapabilitas pengambilan keputusan 

yang lebih tepat mengenai pemakaian, pengendalian serta pemanfaatan keuangan 

secara efektif dan efisien. Individu tersebut berkemungkinan atau berpotensi tinggi 

tidak akan mempunyai kesulitan finansial di masa mendatang serta mampu 

memutuskan kebutuhan utamanya.   
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Pengelolaan keuangan secara bijaksana membutuhkan sebuah kecerdasan, 

yakni kecerdasan keuangan. Kecerdasan finansial atau kecerdasan keuangan ialah 

suatu keahlian pengelolaan aset atau harta pribadi. Kecerdasan finansial sering 

disebut dengan istilah literasi keuangan (A. R. Putri dan Asrori, 2019). Literasi 

keuangan (financial literacy) merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan terkait 

keuangan yang dimiliki seorang individu.  

Literasi keuangan dinilai mampu menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola 

keuangan individu. Beberapa peneliti dalam studinya telah menunjukkan terdapat 

efek literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Beberapa peneliti tersebut 

antara lain, Hamdani (2018), Kebede Refera (2018), Andarsari dan Ningtyas 

(2019), Ningtyas (2019), Pratiwi (2020), serta Rahayu dan Rahmawati (2021). 

Perihal ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara literasi keuangan dengan 

perilaku keuangan. Lterasi keuangan sangatlah penting untuk pengambilan 

keputusan keuangan seperti penggunaan dan pengalokasian dana secara efektif dan 

efisien. Implikasi aktivitas tersebut yaitu individu mampu meningkatkan 

kelangsungan hidupnya serta mencapai kesejahteraan.  

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan diukur oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) melalui Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK). Berikut ini disajikan 

hasil SNKL yang dilakukan oleh OJK dalam 6 tahun terakhir. 
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Gambar 1.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 

(Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id, 2020) 

Grafik batang di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, tingkat literasi 

keuangan dan inklusi keuangan terus terjadi pertumbuhan. Tingkat literasi 

keuangan (pemahaman keuangan) pada tahun 2016 naik sebesar 7,86 persen dari 

tahun 2013, dan pada tahun 2019 naik sebesar 8,33 persen dari tahun 2016. Indeks 

inklusi keuangan (akses layanan dan produk jasa keuangan) tahun 2016 naik 

sebesar 8,06 persen dari tahun 2013, dan pada tahun 2019 naik sebesar 8,39 persen 

dari tahun 2016. 

Peningkatan indeks literasi keuangan dalam 6 tahun terakhir ini merupakan 

suatu kemajuan bagi Indonesia, akan tetapi angka tersebut masih tergolong rendah. 

Indeks literasi keuangan yang sebesar 38.03% dapat diartikan hanya sekitar 38 dari 

100 penduduk di Indonesia yang memiliki pemahaman dalam mengelola keuangan. 

Kenaikan tingkat pengetahuan ini tidak terdistribusi secara merata  hingga berbagai 
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lapisan masyarakat, terutama pengetahuan mengenai instrumen investasi. 

Minimnya literasi finansial sering dimanfaatkan oleh entitas-entitas tertentu untuk 

menipu masyarakat dengan iming-iming akan memperoleh profit atau keuntungan 

yang melampau keuntungan instrumen keuangan yang ada di pasaran. Bentuk 

investasi ini sering disebut dengan investasi bodong atau investasi ilegal. Dilansir 

dari Akbar (2021), dalam 10 tahun terakhir (tahun 2010 sampai tahun 2020) 

kerugian akibat investasi bodong di Indonesia telah mencapai Rp114,9 triliun.  

Literasi keuangan pada beberapa tahun ini menjadi fokus utama bagi 

pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia. OJK terus melakukan sosialisasi 

mengenai pentingnya tabungan, investasi pada berbagai instumen keuangan, serta 

sosialisai terkait imbal hasil dan risiko. OJK dalam siaran pers SP 

70/DHMS/OJK/X/2018 merilis 4 (empat) program yang ditargetkan untuk para 

pemuda dan mahasiswa di Indonesia, yaitu program SimPel dan SimPel iB 

(Kampanye Simpanan Pelajar) dengan tujuan mendorong kebiasaan menabung 

lebih awal, program SiMuda (Simpanan Mahasiswa dan Pemuda) yang berupa 

tabungan dengan asuransi dan/atau instrumen investasi, program SAKU (Reksa 

Dana Syariahku) dengan persyaratan yang mudah dan sederhana yang berbentuk 

reksa dana syariah, serta program Reksa Dana Mini Mart yang memudahkan 

transaksi jual beli unit reksadana melalui platform mini market.  

Pemahaman atas literasi keuangan setiap individu sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan interaksi serta analisis informasi yang berkaitan dalam 

pengambilan keputusan keuangan. Informasi yang diperoleh tidak lagi hanya 

terbatas pada pembelajaran melalui membaca buku, dan mengikuti pendidikan 
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formal, tetapi sudah memasuki era di mana semua informasi dapat diakses melalui 

internet maupun media sosial. Pemanfaatan media sosial semakin beragam, media 

sosial tidak lagi hanya merupakan wadah untuk menyampaikan pesan atau 

berkomunikasi, namun sudah menjadi wadah baru dalam memperoleh informasi. 

Sebuah agensi pemasaran bernama We Are Social setiap tahunnya melakukan 

peninjauan terhadap pengguna internet dan media sosial di dunia termasuk juga di 

Indonesia. Per Januari 2021, jumlah penduduk Indonesia meningkat sebesar 1,1% 

atau 2,9 juta menjadi 274,9 juta penduduk. 73,7% dari 274,9 juta penduduk, yaitu 

sebanyak 202,6 juta merupakan pengguna internet. Perbandingan dengan tahun lalu 

didapatkan hasil berupa telah terjadi peningkatan sebesar 15,5% atau setara dengan 

27 juta penduduk. Jumlah pengguna atau pemakai media sosial juga meningkat, 

yang mana sebanyak 61,8% dari jumlah penduduk, yaitu 170 juta merupakan 

pengguna aktif media sosial. Perbandingan dengan tahun lalu diperoleh hasil berupa 

telah terjadi peningkatan sebesar 6,3% atau setara dengan 10 juta penduduk. 

Penduduk Indonesia yang berusia 25-34 tahun paling aktif dalam menggunakan 

media sosial, menempati urutan pertama sebesar 34,1%. Pemuda yang berusia 18-

24 tahun, termasuk juga mahasiswa aktif dalam menggunakan media sosial 

menempati urutan kedua, yaitu sebesar 30,7% (Kemp, 2021). 

Karaa (2016) memaparkan media sosial  digunakan oleh para investor, trader 

dan analyst dalam berbagi informasi. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki 

seorang individu apabila tergolong rendah, dinilai memiliki penalaran yang kurang 

baik, sehingga dalam menyerap informasi yang ada di media sosial, dinilai mampu 

mengambil keputusan yang tidak tepat pula. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
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media sosial dinilai berkontribusi dalam hal ikatan/hubungan antara perilaku 

keuangan dan literasi keuangan. Media sosial menjadi unsur penting yang berperan 

sebagai substitusi dalam pencarian informasi yang lebih responsif terkait literasi 

keuangan dalam memengaruhi perilaku keuangan seorang individu (Riski dan 

Sulistianingsih, 2020). Riski et al. (2018) dalam studinya menyatakan bahwa 

mayoritas mahasiswa tinggal bersama orang tua, dan mendapatkan nasihat atau 

masukan mengenai keuangan dari ayah serta mencari informasi keuangan 

menggunakan media sosial. Kedua hal tersebut menjadi faktor yang dominan dalam 

mempengaruhi perilaku keuangan.  

Mahasiswa di Indonesia dinilai terampil atau lihai terkait pengelolaan 

keuangan perusahaan, akan tetapi tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan 

pribadi dengan baik.  Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh 

mengenai cara mengatur keuangan pribadi dari pihak keluarga maupun dari 

pendidikan formal. Mereka cenderung memperoleh informasi-informasi lewat 

media sosial. Studi yang dilakukan Ainiyah (2018) memperlihatkan bahwa media 

sosial sering dimanfaatkan oleh remaja milenial untuk mencari informasi-informasi 

edukatif. Lebih lanjut, studi yang dilakukan Karaa dan Kuğu (2016) menyatakan 

bahwa mahasiswa yang memanfaatkan media sosial untuk mengikuti isu 

pertumbuhan ekonomi, mengikuti halaman pakar ekonomi serta membagikan 

materi literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman literasi keuangan 

mahasiswa.  

Mahasiswa memegang peranan yang penting dalam suatu negara, yang mana 

nantinya akan memasuki dunia kerja dan akan berkontribusi terhadap peningkatan 
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ekonomi suatu negara. Pemuda yang sedang berada pada fase ini merupakan suatu 

saat yang krusial dalam kehidupan mereka, di mana mereka harus mulai mandiri 

secara finansial serta mulai mengambil keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Lubis (2020) berpendapat bahwa anak milenial termasuk mahasiswa 

memiliki perilaku keuangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya; kegiatan 

menabung bukan untuk membeli aset atau perencanaan masa depannya, melainkan 

untuk memenuhi gaya hidup seperti berbelanja, nongkrong bersama teman, maupun 

liburan mewah. Sementara itu, masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak 

melakukan perencanaan keuangan; mereka tidak membeli aset atau menabung 

untuk masa pensiun mereka. Waty et al. (2021) menambahkan, generasi muda 

termasuk juga mahasiswa memiliki gaya hidup konsumtif dan hedonis, mereka 

cenderung menyukai kesenangan dan menghindari hal-hal yang dapat 

menyusahkan dirinya. Amanah et al. (2016) juga mengungkapkan bahwa generasi 

muda jarang melakukan penganggaran (budgeting), merencanakan tabungan baik 

untuk harian maupun untuk kebutuhan jangka panjang.  

Riset yang dilakukan Riski et al. (2018) menerangkan adanya media sosial 

berkontribusi atas efek literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Riset lanjutan dari riset tersebut yang selanjutnya dilaksanakan oleh Riski dan 

Sulistianingsih (2020) menunjukkan hasil telaah yang berlawanan. Hasil riset 

tersebut menunjukkan tidak terdapat peran media sosial sebagai moderating 

terhadap literasi keuangan dalam memengaruhi perilaku keuangan mahasiswa.  
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Hasil telaah yang berbeda juga didapatkan pada studi mengenai pengaruh 

literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Studi yang dilaksanakan oleh 

Purwidianti dan Tubastuvi (2019), Gunawan dan Chairani (2019) serta Farida et al. 

(2021), mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan literasi 

keuangan terhadap perilaku keuangan. 

Berdasarkan pemaparan di atas serta adanya perbedaan hasil telaah yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti merasa hal ini cukup penting untuk 

diteliti. Oleh sebab itu, peneliti ingin menelaah hal tersebut dengan menggunakan 

data terbaru dan melaksanakan riset dengan judul “Analisis Literasi Keuangan 

Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa di Kota Batam Dengan Media Sosial 

Sebagai Variabel Moderator” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bersumber pada penjabaran latar belakang di atas, maka diidentifikasikan 

beberapa masalah. Adapun masalah-masalah yang ditemui, yaitu:  

1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa di Indonesia yang dinilai cukup rendah. 

2. Mahasiswa di Indonesia masih banyak yang tidak melakukan perencanaan 

keuangan serta pengelolaan keuangan yang baik untuk masa depan.  

3. Pengetahuan keuangan yang diperoleh mahasiswa di Indonesia belum 

diterapkan dalam keseharian secara ekstensif.  
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1.3 Batasan Masalah 

Pengkajian riset ini diupayakan dapat lebih terarah pada sasaran meskipun 

adanya keterbatasan waktu, maka peneliti membatasi masalah yang akan ditelaah. 

Pembatasan masalah riset ini disajikan sebagai berikut. 

1. Objek penelitian pada riset ini tidak mencakup semua mahasiswa di Indonesia, 

melainkan hanya mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

2. Variabel yang akan ditelaah pada riset ini ialah literasi keuangan,  perilaku 

keuangan, dan media sosial. Pada riset ini, literasi keuangan sebagai variabel 

bebas, perilaku keuangan sebagai variabel terikat, serta informasi di media 

sosial menjadi variabel moderator.  

1.4 Rumusan Masalah 

Bersumber dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah 

ditafsirkan di atas, dapat diuraikan rumusan masalah pada riset ini. Adapun 

rumusan masalah pada studi ini yaitu sebagai berikut.  

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan pada 

mahasiswa di kota Batam? 

2. Apakah media sosial memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap perilaku 

keuangan pada mahasiswa di kota Batam? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan riset ini dijabarkan menurut perumusan masalah. Berikut 

diuraikan tujuan penelitian pada riset ini.   

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap 

perilaku keuangan pada mahasiswa di kota Batam. 
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui peran media sosial dalam memoderasi 

hubungan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa di kota 

Batam. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Melalui pelaksanaan studi ini, peneliti berharap studi ini dapat berkontribusi 

bagi berbagai kalangan, baik masyarakat, mahasiswa, peneliti selanjutnya, serta 

peneliti sendiri. Manfaat dalam riset ini terdiri dari 2 (dua), yakni manfaat teoritis 

dan manfaat praktik.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap riset ini mampu memberikan manfaat teoritis kepada  

mahasiswa dan masyarakat. Bagi mahasiswa, diharapkan riset ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan kajian dalam penelitian yang mengenai permasalahan yang tidak 

jauh dari literasi keuangan dan perilaku keuangan. Bagi masyarakat, diharapkan 

riset ini dapat bermanfaat sebagai data ataupun informasi dalam memahami dan 

mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan serta media 

sosial yang sebagai moderator. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Peneliti berharap dengan dilaksanakan riset ini dapat menyumbangkan 

manfaat praktis kepada  peneliti sendiri, peneliti selanjutnya serta masyarakat 

khususnya mahasiswa. Bagi peneliti sendiri, melalui riset ini diharapkan peneliti 

dapat menambah wawasan serta pemahaman perihal literasi keuangan serta 

perilaku keuangan yang benar dan tepat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan riset 

ini mampu menjadi sumber informasi yang dapat membantu para penelaah dengan 
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dijadikan sebagai referensi maupun diteliti lebih lanjut. Bagi masyarakat khususnya 

mahasiswa, diharapkan riset ini dapat memberikan kesadaran atau membuka 

pandangan terkait pentingnya pengetahuan keuangan serta menerapkan perilaku 

keuangan pribadi yang benar.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar Penelitian 

2.1.1 Perilaku Keuangan 

Perilaku keuangan atau financial behavior sudah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam keuangan. Perilaku keuangan merupakan suatu tingkah laku 

individu dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaplikasian keuangan 

(Arianti, 2018). 

Perilaku keuangan seorang individu dapat diasosiasikan dengan manajemen 

keuangan di sebuah perusahaan. Tugas utama seorang manajer keuangan antara lain 

merencanakan penggunaan dana serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

Tugas ini berkaitan dengan kegiatan pengambilan keputusan pemilihan sumber 

daya, pendistribusian keuangan serta pengontrolan. Seorang manajer keuangan 

harus dapat merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan, sehingga perlu adanya 

anggaran keuangan (financial budgeting). Perolehan sumber daya sesuai yang  

dibutuhkan perusahaan dalam jangka tertentu melalui pinjaman atau inventasi juga 

merupakan salah satu tugas manajer keuangan. Pengontrolan yang dilakukan 

manajer keuangan yakni memastikan aktivitas perusahaan terus berjalan lancar 

sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan pembahasan 

mengenai kegiatan manajer keuangan, perilaku keuangan dapat diartikan sebagai 

kegiatan mengatur keuangan seorang individu yang meliputi perencanaan, 

pengelolaan serta pengontrolan (Herawati et al., 2018). 
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Perilaku keuangan didefinisikan sebagai suatu ancangan yang menjelaskan 

bagaimana manusia bertindak dari segi kognitif dalam penentuan keputusan 

keuangan. Perilaku keuangan berhubungan dengan perilaku manusia terhadap 

manajemen keuangan yang meliputi bagaimana seorang individu memperlakukan, 

mengatur dan mengunakan sumber daya (Dewi, 2019; Farida et al., 2021). 

Perilaku keuangan dapat berupa tindakan pengaturan keuangan seorang 

individu, yang mencakup kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengelola, 

memeriksa, serta menyimpan keuangan (Pradiningtyas dan Lukiastuti, 2019). 

Perilaku keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen keuangan, di mana 

dana akan dialokasikan berdasarkan agenda yang telah ditetapkan (Humaira dan 

Sagoro, 2018). 

Perilaku keuangan merupakan tanggung jawab individu dalam mengelola 

keuangannya (Putri dan Tasman, 2019). Pengelolaan keuangan dibutuhkan 

konsistensi secara teratur dan terencana agar dapat tercapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Hamdani, 2018). Seorang individu yang mampu mengambil keputusan 

dengan benar dalam keuangan serta dapat mendefinisikan sendiri kebutuhan 

utamanya, akan memiliki perilaku keuangan yang sehat. Individu tersebut dinilai 

untuk beberapa tahun ke depan akan terbebas dari masalah keuangan (Udayanthi et 

al., 2018). 

Herdjiono dan Damanik (2016) menjabarkan 4 bentuk yang dapat 

mencerminkan perilaku keuangan seorang individu, yakni sebagai berikut. 
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a) Konsumsi  

Konsumsi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi 

setiap individu. Konsumsi merupakan kegiatan pembelanjaan atas pelbagai 

barang dan jasa. Peninjauan atas perilaku konsumsi seseorang berupa produk 

yang dikonsumsi serta alasan melakukan pembelian.  

b) Manajemen Arus Kas  

Salah satu bentuk tolak ukur dalam mengecek kemampuan seseorang 

membayar segala biaya yang dimiliki yaitu dengan melihat kesehatan 

keuangan individu tersebut. Indikator utama dalam mengecek kesehatan 

keuangan seseorang yaitu melalui arus kas. Pemasukan serta pengeluaran yang 

proposional merupakan bentuk manajemen arus kas yang baik. Pengukuran 

terhadap manajemen arus kas melalui ketepatan individu dalam membayar 

tagihan, membayar premi asuransi, tingkah laku individu dalam 

memperhatikan bukti atau catatan, membuat penganggaran serta aktivitas 

individu dalam merencanakan masa depan.  

c) Tabungan dan Investasi  

Tabungan yakni pendapatan atau penghasilan yang disisihkan dan tidak 

digunakan selama periode tertentu. Tabungan diperlukan sebagai proteksi 

terhadap fenomena yang tidak dapat diprediksi pada waktu yang akan datang. 

Investasi merupakan kegiatan penanaman atau pengalokasian asset atau harta 

yang ada pada kondisi sekarang dengan tujuan memperoleh manfaat di masa 

depan. Perilaku menabung dan berinvestasi seorang individu dapat dilihat dari 

bagaimana individu tersebut menetapkan tujuan dari tabungan dan investasi 
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yang akan dilakukan, serta melakukan alokasi pendapatan untuk tabungan dan 

investasi beserta instrumen keuangan yang digunakan. 

d) Manajemen Utang  

Manajemen utang (debt management) ialah suatu bentuk pengelolaan utang 

dalam meningkatkan kesejahteraan, namun diperlukan pengontrolan sehingga 

tidak menimbulkan utang yang berlebihan. Pengelolaan utang dengan baik 

memerlukan perencanaan keuangan, dengan mengurangi pengeluaran dan 

fokus pada pembayaran utang terlebih dahulu. Manajemen utang dapat diukur 

dari ketepatan individu dalam membayar utang. 

 

2.1.2 Literasi Keuangan 

Menurut Kusumaningtuti dan Setiawan (2018), literasi diartikan sebagai 

kapabilitas individu dalam penggunaan segenap keterampilan dan potensi yang 

dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, literasi keuangan ditafsirkan sebagai 

kapabilitas seseorang dalam memanfaatkan kemahiran keuangan yang dimiliki. 

Literasi keuangan berkenaan dengan  kecakapan perorangan dalam memanfaatkan 

ilmu serta keterampilannya dalam mengatur sumber daya keuangan dengan efektif 

dan efisien. Adanya literasi keuangan mampu mensejahterakan hidup individu di 

masa depan (Farida et al., 2021).  

Beberapa pakar dan ahli di bidang keuangan pribadi telah mendefinisikan 

literasi keuangan, diantaranya Garman dan Forgue (2018) yang mengemukakan 

bahwa literasi keuangan sebagai wawasan akan prinsip, konsep, fakta, dan 

teknologi supaya tiap individu mampu bersikap cerdas terhadap keuangan. Ismanto 

et al. (2019) mendefinisikan sebagai kemampuan intelektual dan pendidikan 
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keuangan individu yang dapat memengaruhi perilaku dan kegiatan keuangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Purba (2020) menyatakan literasi keuangan 

merupakan serangkaian kecakapan dan pengetahuan dalam menerapkan penafsiran 

mengenai risiko dan konsep keuangan, serta kemahiran dalam pengambilan 

keputusan keuangan yang efektif demi peningkatan  kesejahteraan secara finansial. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/PJOK/07/2016, 

literasi keuangan atau financial literacy diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, 

dan keterampilan yang  memengaruhi tindakan atau tingkah laku individu dalam 

mengembangkan pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan keuangan 

yang berkualitas dalam pencapaian kesejahteraan. Berdasarkan definisi yang telah 

dipaparkan oleh para pakar dan ahli, literasi keuangan dapat ditafsirkan sebagai 

pengetahuan individu atas konsep keuangan yang dapat memengaruhi perilaku 

individu dalam pengambilan keputusan keuangan.  

Pengetahuan keuangan atau yang sering disebut literasi keuangan (financial 

literacy) sangat diperlukan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan harian. Setiap 

individu dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan perencanaan 

keuangan yang lebih baik. Adanya literasi keuangan yang memadai, seorang 

individu mampu bertanggungjawab atas perilaku keuangan mereka. Literasi 

keuangan mampu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam melakukan 

pemilihan atas keuangan. Literasi keuangan yang dimiliki seorang individu yang 

tergolong tinggi diyakini lihai dalam mengelola semua sumber daya secara efisien, 

memahami alat yang diperlukan untuk menangani keuangan pribadi mereka serta 

memahami dampak dari keputusan mereka ambil terhadap stabilitas keuangan.  
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Adanya literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman manfaat serta 

risiko dari suatu instrumen keuangan. Keberadaan literasi keuangan mampu 

meningkatkan kemampuan seseorang terkait pemilihan serta pemanfaatan 

instrumen dan layanan keuangan sehingga selaras dengan yang dibutuhkan oleh 

individu tersebut. Tingginya tingkat literasi keuangan seseorang pula dapat 

mencegah individu dari berbagai bentuk investasi yang tidak jelas atau tidak legal.  

Rendahnya tingkat literasi keuangan seseorang pada umumnya akan memiliki 

karakteristik tertentu dalam keuangan, seperti tidak memiliki perencanaan 

keuangan yang baik, melakukan penempatan instrumen investasi yang tidak tepat, 

serta tidak memiliki tujuan keuangan. 

Literasi keuangan memegang peranan yang penting baik bagi konsumen, 

penyedia layanan keuangan, dan pemerintah dalam menunjang vitalitas dan 

stabilitas perekonomian suatu negara.  Bagi konsumen, dengan adanya literasi 

keuangan yang mencukupi dapat menurunkan pengambilan langkah yang tidak 

tepat terhadap isu keuangan yang timbul serta mampu meningkatkan pengambilan 

keputusan berbelanja yang lebih mengutamakan kualitas barang atau jasa, sehingga 

dapat memacu persaingan industri yang lebih sehat dan lebih memfokuskan pada 

pengembangan produk atau jasa. Bagi penyedia jasa keuangan, literasi keuangan 

yang mencukupi pada masyarakat mampu meningkatkan pemahaman terkait 

instrument keuangan dan risiko keuangan. Bagi pemerintah, literasi keuangan yang 

memadai mampu mempercepat pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan 

publik dengan adanya peningkatan perolehan pemasukan pajak yang maksimal 

(Yushita, 2017). 
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Pengukuran dimensi literasi keuangan tidak akan lepas dari pengetahuan 

keuangan. Chen dan Volpe menjabarkan pengetahuan yang mendefinisikan literasi 

keuangan seseorang dapat diuraikan menjadi 4 kategori, yaitu:  

1. Pengetahuan umum keuangan  

Pengetahuan umum mengenai keuangan (general personal finance knowledge) 

mencakupi bagaimana pengontrolan pemasukan dan pengeluaran, membuat 

anggaran dan pemahaman konsep dasar keuangan yang mencakup perhitungan 

nilai waktu uang, tingkat bunga sederhana dan majemuk, likuiditas suatu aset, 

dan sebagainya. 

2. Pinjaman dan Simpanan  

Simpanan dan pinjaman (saving and borrowing) yang lebih dikenal dalam 

bidang perbankan sebagai tabungan dan kredit. Pengetahuan atas simpanan dan 

pinjaman meliputi suku bunga tabungan dan kredit, beserta manfaat yang 

diperoleh dari tabungan dan kredit. Tabungan atau saving ialah simpanan 

berupa uang yang disisihkan pada masa sekarang untuk memenuhi kebutuhan 

di masa depan, dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Bentuk 

tabungan umumnya dapat berupa tabungan konvensional dalam bank ataupun 

tabungan berjangka dalam bentuk deposito. Kredit yakni pemberian pinjaman 

dari pihak bank atau pihak lain yang memiliki dana kepada peminjam yang 

membutuhkan dana dengan ketentuan tertentu, dan diwajibkan untuk menulasi 

utangnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Adanya fitur kredit 

memungkinkan seseorang untuk membeli sekarang dan membayarnya di 
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kemudian hari. Kredit dapat berbentuk pinjaman pribadi, kartu kredit, dan 

hipotek.  

3. Investasi  

Pengetahuan atas investasi mencakup pemahaman atas investasi, manfaat, 

beserta konsep investasi. Investasi (investment) merupakan aktivitas 

menyimpan atau menempatkan dana pada suatu instrumen keuangan agar 

dananya dapat bertumbuh dan menghasilkan uang yang lebih banyak 

(keuntungan) di masa mendatang. Mayoritas individu ketika berinvestasi akan 

menempatkan dana ke dalam surat berharga seperti obligasi (obligation), 

saham (stock), reksa dana atau dengan memiliki aset bangunan. Banyak orang 

berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan masa depan dengan membangun 

kekayaan.  

4. Manajemen Risiko (Risk Management) 

Risiko keuangan dapat terjadi pada setiap individu, maka diperlukan 

pengelolaan atau manajemen atas resiko tersebut. Keamanan keuangan 

individu pada masa mendatang dapat dipengaruhi oleh bentuk penanganan 

suatu risiko keuangan. Risiko keuangan yang ada dapat diminimalisir, salah 

satu bentuk penangangan risiko keuangan yaitu asuransi (insurance). Konsep 

dari asuransi yaitu membayar biaya kecil sekarang untuk menghindari biaya 

yang besar di masa depan yang mungkin tidak terjangkau. Beberapa jenis 

asuransi seperti asuransi untuk rumah, kendaraan, asuransi jiwa dan asuransi 

kesehatan. Tujuan dari asuransi yaitu untuk melindungi individu dari biaya 

keuangan yang signifikan terkait dengan hal-hal seperti keadaan darurat medis 
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atau kerusakan properti. Asuransi yang dikategorikan sebagai bentuk dari 

manajemen risiko, dibutuhkan literasi keuangan dalam menentukan asuransi 

yang dibutuhkan (Wardani et al., 2017).  

2.1.3 Media Sosial 

Media sosial (social media) merupakan gabungan atas 2 (dua) kata yaitu 

“media” dan “sosial”. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan media 

sebagai suatu alat perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi 

kepada penerima pesan, sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. 

Media sosial memiliki istilah lain yaitu jejaring sosial (social network), yang mana 

dapat diartikan sebagai jaringan yang terhubung secara daring melalui internet. 

 Media sosial dalam satu kesatuan dapat dimaknai sebagai sebuah alat berupa 

aplikasi yang berbentuk daring (online) yang mana penggunanya (user) dapat 

melakukan interaksi atau komunikasi antar pengguna, menciptakan (create), 

berbagi (share) dan bertukar informasi dan gagasan di komunitas jaringan maya. 

Media sosial dapat berbentuk layanan blog, jejaring sosial (social network), blog 

mikro (microblogging),  berbagi media (media sharing), forum dan kolaborasi. 

Media sosial yang paling sering digunakan orang Indonesia yaitu Youtube, 

Whatsapp, Facebook, Instagram, Tik Tok, Line, Twitter, Pinterest, dan Tumblr.  

Akar dalam Karaa dan Kuğu, (2016) menyatakan keunggulan media sosial 

terletak pada kebebasan pengguna dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. 

Akan tetapi, media sosial tidak sepenuhnya berdampak positif bagi masyarakat. 

Informasi yang dibagikan terlihat benar dan meyakinkan akan tetapi informasi 
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tersebut bisa saja merupakan penipuan atau hoax apabila tidak dicermati atau 

dianalisis oleh pengguna informasi.  

Beberapa tahun terakhir ini, media sosial yang terus berkembang telah 

merubah sistem edukasi. Mempelajari atau mencari informasi yang dibutuhkan 

tidak lagi hanya dapat melalui media cetak, televisi, radio atau mengikuti kursus 

atau pelatihan, tapi juga dapat melalui media sosial sehingga dengan mudahnya 

mahasiswa dapat mencari informasi yang relevan melalui media sosial. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Riset ini dilakukan berdasarkan pada beberapa hasil studi yang dilakukan 

peneliti terdahulu yang melakukan telaah pada variabel yang serupa. Referensi studi 

peneliti terdahulu dijabarkan sebagai berikut.   

1. Riski dan Sulistianingsih (2020), dengan judul “Literasi Keuangan, Media 

Sosial dan Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Kota Padang”. Studi ini 

menyimpulkan adanya pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap perilaku 

keuangan. Di samping itu, media sosial tidak memiliki pengaruh signifikan 

sebagai variabel moderasi.  

2. Riski, Sulistianingsih, dan Masruri (2018) dengan judul studi “Literasi 

Keuangan dan Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta 

X di Kota Padang“. Hasil telaah menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 

literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Sementara itu, 

gender tidak memberikan pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh 

literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Selanjutnya, tidak 
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terdapat perbedaan signifikan pada literasi keuangan serta perilaku keuangan 

pada mahasiswa. 

3. Hamdani (2018) dengan judul studi “Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Prodi Manajemen 

Universitas Terbuka”. Simpulan dari studi ini ialah variabel perilaku keuangan 

dipengaruhi oleh literasi keuangan sebesar 59.8824%. 

4. Putri dan Tasman (2019) dengan judul studi “Pengaruh Financial Literacy dan 

Income terhadap Personal Financial Management Behavior pada Generasi 

Millennial Kota Padang”. Simpulan dari studi ini ialah adanya hubungan yang 

positif dan signifikan financial literacy dan income terhadap personal financial 

management behavior pada generasi millennial Kota Padang. 

5. Ansar, Karim, Osman, dan Fahmi (2019) dengan judul studi “The Impacts of 

Future Orientation and Financial Literacy on Personal Financial 

Management Practices among Generation Y in Malaysia: The Moderating 

Role of Gender”. Studi ini mengemukakan bahwa financial literacy dan future 

orientation berpengaruh signifikan terhadap personal financial management 

practices generasi Y di Malaysia. Di sisi lain gender tidak berpengaruh 

signifikan sebagai moderator antara pengaruh financial literacy dan future 

orientation terhadap personal financial management practices generasi Y di 

Malaysia. 

6. Purwidianti dan Tubastuvi (2019) dengan judul studi “The Effect of Financial 

Literacy and Financial Experience on SME Financial Behavior in Indonesia”. 

Studi ini menghasilkan telaah berupa tidak terdapat pengaruh signifikan 
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financial literacy terhadap financial behavior, sedangkan financial experience 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial behavior UMKM.  

7. Gunawan dan Chairani (2019) dengan judul studi “Effect of Financial Literacy 

and Lifestyle of Finance Student Behavior”. Simpulan dari studi ini yaitu 

financial literacy tidak berefek terhadap financial behavior mahasiswa, 

sedangkan lifestyle berefek terhadap financial behavior mahasiswa. 

8. Farida et al. (2021) dengan judul “Influence of Financial Literacy and Use of 

Financial Technology on Financial Satisfaction through Financial Behavior”. 

Hasil dari studi ini ialah financial literacy tidak berpengaruh terhadap financial 

behavior, sedangkan use of financial technology berpengaruh terhadap 

financial behavior. Financial literacy serta use of financial technology 

berpengaruh terhadap financial satisfaction. Financial behavior mampu 

memediasi hubungan financial literacy dan use of financial technolog. Use of 

financial technology tidak berpengaruh terhadap financial satisfaction dengan 

financial behavior sebagai variabel intervening. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pelaksanaan riset ini dengan maksud untuk mengetahui hubungan literasi 

keuangan terhadap perilaku keuangan serta peran media sosial dalam memoderasi 

hubungan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Kerangka pemikiran yang 

dikembangkan pada riset ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

(Sumber: Hasil olahan penulis, 2021) 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis ialah perumusan atas dugaan sementara oleh penelaah berdasarkan 

teori yang ada, namun belum terbukti kebenarannya sehingga dibutuhkan 

pembuktian secara empiris (Chandrarin,  2018). Berdasarkan kerangka penelitian 

yang telah dikemukakan diatas, dan juga hasil riset dari telaah eksperimen 

terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hipotesis. Hipotesis tersebut 

antara lain: 

H1 : Diduga literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan 

H2 : Diduga media sosial memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap perilaku 

keuangan  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Studi ini menggunakan metode riset kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

(positivism) bermaksud untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan 

melakukan telaah pada populasi atau sampel tertentu (Poniman et al., 2018). Riset 

kuantitatif menggunakan data penelitian yang dikumpulkan dengan memanfaatkan  

instrumen penelitian, kemudian di telaah secara kuantitatif. Riset kuantitatif 

dilaksanakan dengan maksud untuk menyelidiki dugaan sementara yang ditetapkan 

pada riset tersebut (Sugiyono 2017:8).  

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

(Sumber: Hasil olahan penulis, 2021) 
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Latar belakang serta identifikasi masalah pada riset ini yaitu adanya 

permasalahan yang berupa perilaku mahasiswa yang tidak melakukan perencanaan 

keuangan dan tidak melakukan pengelolaan keuangan yang sehat, serta rendahnya 

tingkat literasi keuangan di Indonesia. Maka dari itu masalah tersebut diangkat 

menjadi tujuan dalam penelitian berikut.  

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat dan 

membahas masalah yang serupa, riset ini melakukan telaah yang berbeda dalam 

segi objek penelitiannya. Data riset ini dikumpulkan dengan menggunakan 

instrumen berupa kuesioner atau angket. 

Riset ini merupakan riset eksplanasi (explanatory research) atau riset 

penjelasan yang menjelaskan pengaruh kausal antara variabel-variabel. Riset 

eksplanasi bertujuan untuk mengevaluasi suatu hipotesis atau teori dengan maksud  

menerima ataupun menolak hipotesis atau teori yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti terdahulu. Menurut Sugiyono (2017:21), riset eksplanatori bertujuan untuk 

menguraikan kedudukan variabel-variabel yang ditelaah dan relasi antar variabel. 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel penelitian yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017:38) ialah segala 

sesuatu dalam berbagai bentuk yang mempunyai perbedaan dengan setiap objek 

yang ada. Variabel penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti akan dicari 

informasinya, dipelajari lebih lanjut kemudian akan ditarik simpulan berdasarkan 

apa yang telah diteliti. Studi ini menggunakan 3 jenis variabel yang dijabarkan 

sebagai berikut. 
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3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen (X) atau variabel bebas ialah variabel yang menjadi 

pemicu munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2017:39). Nilai variabel ini tidak 

bergantung pada variabel lain. Adapun variabel independen yang ditetapkan dalam 

studi ini yakni literasi keuangan. 

Literasi keuangan ialah pengetahuan individu atas konsep keuangan yang 

dapat memengaruhi perilaku individu dalam memutuskan pilihan keuangannya. 

Pengukuran variabel literasi keuangan menggunakan indikator yang diuraikan 

sebagai berikut. 

1) pengetahuan umum keuangan; 

2) pengetahuan atas peranan tabungan dan pinjaman; 

3) pengetahuan mengenai investasi; 

4) pengetahuan mengenai manajemen risiko. 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Y) atau variabel terikat ialah variabel yang timbul atau 

variabel yang menjadi akibat karena adanya suatu variabel bebas (Sugiyono, 

2017:39).  Variabel ini nilainya bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel Y yang ditetapkan dalam studi ini yakni perilaku keuangan.  

Perilaku keuangan yakni kemampuan individu dalam menguasai, mengelola, 

dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Pengukuran variabel 

perilaku keuangan menggunakan indikator yang diuraikan sebagai berikut. 

a) Membuat anggaran pengeluaran (harian atau bulanan) 

b) Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga (dana darurat) 
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c) Membayar premi asuransi secara teratur 

d) Mementingkan kebutuhan daripada keinginan 

e) Melakukan investasi untuk jangka panjang 

f) Membayar tagihan tepat waktu 

3.2.3 Variabel Moderator 

Variabel moderator atau variabel moderating ialah variabel yang mampu 

memengaruhi baik memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Adapun variabel moderator dalam riset ini yaitu media 

sosial.  

Media sosial merupakan alat berupa aplikasi yang berbentuk daring (online); 

penggunanya dapat melakukan interaksi atau komunikasi antar pengguna, 

menciptakan, berbagi dan bertukar informasi dan gagasan di komunitas jaringan 

maya. Untuk keperluan penelitian ini, media sosial didefinisikan sebagai saluran 

dalam memperoleh informasi mengenai literasi keuangan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman keuangan.  

Pengukuran peranan media sosial dalam riset ini, peneliti memakai variabel 

boneka atau yang sering disebut variabel dummy. Tujuan penggunaan variabel 

dummy yaitu untuk menguantitatif variabel media sosial yang bersifat kualitatif. 

Penilaian variabel dummy dikategorikan menjadi 2 (dua) nilai yaitu nilai 1 dan nilai 

0.  Pada studi ini, untuk jawaban “iya” akan diberikan nilai 1 serta untuk jawaban 

“tidak” diberi nilai 0.  
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 
(Sumber: Hasil olahan penulis, 2021) 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Suatu area yang secara general terbentuk atas suatu subjek/objek dengan 

karakteristik dan kualitas tertentu disebut sebagai populasi. Populasi dibutuhkan 

oleh peneliti untuk dilakukan pengkajian dan pengambilan kesimpulan. Segala 

sesuatu yang berbentuk nyata baik orang ataupun benda-benda alam dapat dijadikan 

sebagai populasi (Sugiyono, 2017:80). 
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Populasi yang digunakan untuk menjadi objek dalam riset ini ialah mahasiswa 

di Kota Batam. Mahasiswa yang dijadikan sebagai populasi adalah mahasiswa yang 

terdaftar pada website DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) untuk tahun 

pembelajaran periode genap 2020 dengan jumlah 20.093 mahasiswa. (PDDikti, 

2021). Berikut data mahasiswa yang didapat dari pelaporan masing-masing 

perguruan tinggi.  

Tabel 3.2 Populasi 

No. Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa 

1. Universitas Batam (UNIBA) 2.586 

2. Universitas International Batam (UIB) 3.953 

3. Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) 6.741 

4. Universitas Universal (UVERS) 802 

5. Politeknik Negeri Batam (POLIBATAM) 5.309 

6. Politeknik Pariwisata Batam (BTP) 701 

Total Mahasiswa 20.093 

(Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021) 

3.3.2 Sampel 

Sampel yakni pecahan dari populasi yang memiliki karakteristik dari 

populasi. Penggunaan sampel dibutuhkan pada populasi yang luas dikarenakan 

terdapat keterbatasan peneliti dalam meneliti seluruh populasi. Keterbatasan yang 

dimaksud dapat berupa keterbatasan biaya, tenaga, waktu dan situasi atau lain 

sebagainya (Sugiyono, 2017:80). 

Teknik penyampelan atau teknik sampling yang dilakukan pada studi ini 

menggunakan metode probabilitas. Metode ini memungkinkan semua anggota 

populasi berpeluang yang sama terpilih sebagai sampel. Teknik penentuan sampel 
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pada studi ini memakai pendekatan simple random sampling, dengan melakukan 

penyampelan secara acak sehingga setiap anggota populasi berkesempatan 

dijadikan sebagai sampel. Rumus Slovin dipergunakan dalam melakukan 

penyampelan pada studi ini yang dijabarkan sebagai berikut (Chandrarin, 

2018:129).  

 

Rumus 3.1 Sampel Slovin 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : persentase toleransi terhadap error pengambilan sampel 

Peneliti mengambil nilai persentase tolerasi standar kesalahan sebesar 10% 

atau sebesar 0,01. Rumus Slovin yang digunakan dalam mengalkulasi jumlah 

sampel pada studi ini disajikan sebagai berikut.  

𝑛 =
20.093

1 + 20.093 × 0,12
 

𝑛 = 99,50 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, angka tersebut dapat dibulatkan ke atas 

menjadi 100. Bersumber pada penaksiran skala sampel tersebut, dapat ditafsirkan 

bahwa sebanyak 100 responden akan menjadi sampel dari objek studi ini. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yakni segala bukti atau informasi yang dihimpun oleh peneliti untuk 

suatu kegiatan telaah. Data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

atau untuk memecahkan masalah. 
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3.4.1 Jenis Data 

Suatu data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, dikategorikan 

menjadi data kuantitatif serta data kualitatif. Data kuantitatif ialah data yang 

disajikan dalam bentuk angka atau bilangan yang membutuhkan analisis secara 

statistik. Data kualitatif yaitu penyajian data yang berupa tulisan, gambar atau video 

yang memiliki makna, serta tidak membutuhkan analisis secara statistik. 

Riset ini akan ditelaah menggunakan data kuantitatif. Riset ini menggunakan  

data yang disajikan dalam bentuk bilangan serta menggunakan alat bantu statistik.  

3.4.2 Sumber Data 

Suatu data juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yang dapat 

dikategorikan menjadi dua tipe, yakni primary data (data primer) dan secondary 

data (data sekunder). Data primer ialah data yang dihimpun secara langsung oleh 

peneliti dari sumber datanya atau objek penelitian dengan menggunakan salah satu 

atau beberapa metode seperti observasi, wawancara ataupun menggunakan 

instrumen yang berupa kuisioner. Data sekunder yakni data yang dihimpun secara 

tidak langsung, diperoleh dari pihak yang membuat dan mempublikasikannya. 

Peneliti dapat dengan mudah memperoleh data sekunder dan tidak perlu melakukan 

pengujian kualitas data (Chandrarin, 2018:123).  

Riset ini akan ditelaah menggunakan data primer. Pengumpulan data pada 

riset ini dilakukan dengan membagikan instrumen angket atau kuisioner kepada 

objek penelitian yaitu mahasiswa. Penjelasan mengenai pengumpulan data akan 

dibahas pada sub bab selanjutnya.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan pada studi ini bersumber dari data primer, yakni data 

yang berasal dari objek penelitian atau responden secara langsung. Studi ini 

menggunakan metode pengumpulan data yang berupa studi lapangan. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket atau daftar pertanyaan 

tertulis atau yang sering disebut kuisioner yang kemudian akan ditujukan kepada 

responden. Angket diadakan dengan menggunakan media elektronik dalam bentuk 

google form. Penyebaran angket dilaksanakan oleh peneliti secara langsung kepada 

pengisi kuisioner yang relatif dekat, kemudian oleh pengisi kuisioner tersebut 

diteruskan kepada beberapa pengisi kuisioner yang memenuhi syarat dalam 

pengisian kuisioner, yaitu mahasiswa di kota Batam. 

Butir pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner dinyatakan dalam skala 

interval yang berupa skala Likert. Sugiyono (2017:93) mengartikan skala Likert 

sebagai acuan yang dipergunakan dalam mengukur sikap, persepsi, serta pandangan 

seseorang atau sejumlah individu mengenai variabel yang diteliti. Pengukuran dan 

penjabaran variabel dilakukan dalam bentuk indikator. Indikator akan menjadi 

fokus utama dalam penyusunan butir pernyataan atau pertanyaan pada kuisioner. 

Hasil dari setiap butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner berupa jawaban 

sangat tidak setuju hingga jawaban sangat setuju dengan rentang nilai satu sampai 

lima (five point Likert scale). Lima tingkatan jawaban pada skala Likert dijabarkan 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Skor Pendapat Responden 

        

(Sumber : Sugiyono, 2017:120) 

3.6 Metode Analisis Data 

Pada riset ini, peneliti akan memakai beberapa metode dalam melakukan 

telaah dengan bantuan aplikasi olah data SPSS Statistic V25.  

 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskripsif dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi 

dan menginformasikan ciri-ciri atau karakter sampel yang diteliti tanpa melakukan 

generalisasi atau simpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017:88). 

Umumnya, penyampaian atas hasil analisis ini berupa tabel distribusi frekuensi, 

grafik, diagram, piktogram, serta keterangan kelompok.  

3.6.2 Uji Coba Instrumen 

Sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan uji coba instrumen atau uji 

keabsahan data. Uji keabsahan data dibutuhkan dengan tujuan untuk menganalisis 

apakah angket yang digunakan sudah valid serta reliabel. Persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam memperoleh hasil telaah yang valid dan reliabel yaitu instrumen 

yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2017:122). 
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3.6.2.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas bertujuan dalam menilai kebenaran atau ketepatan suatu 

angket. Angket yang sah mengandung butir-butir pernyataan atau pertanyaan 

angket yang mampu menerangkan apa yang terkandung pada objek yang diukur. 

Pengujian validitas instrumen penelitian yang berupa angket pada studi ini yaitu 

memanfaatkan Pearson Product Moment (PPM) dengan rumus sebagai berikut 

(Kuswanto, 2012:90). 

 

Rumus 3.2 Korelasi Pearson 

Product Moment 

Keterangan : 

r : korelasi Pearson Product Moment 

𝑋 : variabel literasi keuangan 

𝑌 : variabel perilaku keuangan 

∑𝑋 : jumlah variabel literasi keuangan 

∑𝑌 : jumlah variabel perilaku keuangan 

𝑛 : jumlah sampel 

Validitas diukur dengan pengujian dua sisi atau two tailed pada taraf 

signifikasi 0,05 yang merupakan penilaian umum pada SPSS.  Apabila angka rhitung 

lebih tinggi dari angka rtabel, maka dapat dikatakan butir-butir pertanyaan atau 

pernyatakan angket adalah valid. Apabila angka rhitung lebih rendah dari angka rtabel, 

maka dapat dikatakan butir-butir pertanyaan atau pernyatakan angket adalah tidak 

valid.  
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3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas atau pengujian keandalan bertujuan untuk mengetahui 

dan mengukur tingkat konsistensi atau kestabilan angket. Pengujian keandalan pada 

umumnya memanfaatkan uji Cronbach’s Alpha (Wibowo, 2012:52). Persamaan uji 

Cronbach’s Alpha yakni:   

 

Rumus 3.3 Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Keterangan : 

𝑟11 : reliabilitas Cronbach’s Alpha 

𝑘 : total pertanyaan 

∑𝜎𝑏
2 : jumlah varian dalam pertanyaan 

𝜎𝑡
2 : jumlah total varian 

Pengujian reliabelitas dengan Cronbach’s Alpha perlu mencapai nilai tertentu 

untuk dapat dikatakan reliabel. Apabila nilai  Cronbach’s Alpha lebih rendah dari 

0,6, maka angket tersebut kurang reliabel atau andal. Apabila angka  Cronbach’s 

Alpha di atas 0,6, maka angket tersebut dinilai reliabel atau andal (Wibowo, 

2012:53). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik  

Sebagai langkah awal dalam melakukan analisis regresi, uji asumsi klasik 

dilaksanakan dengan maksud untuk memahami kelayakan dalam penggunaan 

model regresi pada suatu penelitian, dikarenakan model regresi wajib memenuhi 

kondisi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Apabila memenuhi kondisi 

tersebut, maka suatu penelitian dapat dikatakan tidak terdapat permasalahan pada 
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normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dikhususkan 

untuk mengukur data riset apakah terdapat pendistribusian yang normal pada data. 

Data yang mendekati normal atau berdistribusi normal dapat mewakili populasi 

serta akan menghasilkan telaah riset yang tidak bias (Wibowo, 2012:87). 

3.6.3.1 Normalitas  

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengukur data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Data dengan distribusi normal atau mendekati 

mormal dapat menghasilkan hasil telaah yang tidak bias, dikarenakan data normal 

dianggap mampu mewakili populasi. 

Uji normalitas pada studi ini dilakukan dengan mengamati grafik histogram, 

serta mengamati penyebaran data pada normal probabilty plot atau yang sering 

disebut normal p-p plot. Distribusi data yang normal dapat diketahui apabila pada 

grafik histogram menunjukkan bentuk kurva yang berbentuk seperti lonceng, dan 

pada normal p-p plot akan menunjukkan pola distribusi normal apabila titik-titik 

yang merupakan data-data, menyebar di sekeliling garis diagonal serta mengikuti 

arah garis diagonal. 

Menguji normalitas selain menggunakan analisis grafik yang berupa grafik 

histogram dan normal p-p plot, dapat pula menggunakan analisis statistik. Tujuan 

penggunaan analisis statistik yaitu untuk mendapatkan hasil pengujian normalitas 

yang lebih akurat, dikarenakan analisis grafik secara kasat mata dapat terlihat 

normal namun pada analisis stastik data tersebut tidak normal. Pengujian normalitas 

secara statistik dianalisis dengan memanfaatkan uji statistik non-parametrik berupa  

Kolmogorov-Smirnov. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila pada 
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pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test   didapatkan hasil signifikan yang 

lebih tinggi dari 0.05 (Ghozali, 2018:163-166). 

3.6.3.2 Multikolinieritas  

Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan maksud untuk menyelidiki 

keberadaan hubungan antar variabel independen. Tidak adanya hubungan atau 

korelasi  antar variabel bebas merupakan kriteria model regresi yang baik.  

Terdapat 2 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian 

multikolineritas, yaitu dengan memperhatikan VIF (Variance Inflation Factor) dan 

nilai toleransi (tolerance). VIF yang bernilai lebih kecil dari 10 serta nilai toleransi 

yang bernilai lebih besar dari 0,1, dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolineritas. VIF yang bernilai lebih besar dari 10 serta nilai toleransi yang 

bernilai lebih kecil dari 0,1, dapat diartikan terdapat masalah multikolineritas 

(Ghozali, 2013:106). 

3.6.3.3 Heteroskedastisitas 

Suatu model regresi yang baik harus dapat menunjukkan tidak adanya 

heteroskedastisitas. Jika terdapat perbedaan varian dari residual atau kesalahan 

pada semua pengamatan setiap variabel bebas, maka pada model regresi tersebut 

timbul heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan dengan mengamati diagram scatter atau 

yang sering disebut scatterplot. Apabila terdapat suatu bentuk yang cukup jelas 

seperti adanya titik-titik yang membentuk gelombang, melebar kemudian 

menyempit, maka pada data tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas. Apabila 

tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik tidak berkumpul melainkan menyebar 



39 

 

 

 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka pada data tersebut tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

3.6.4 Analisis Regresi Pemoderasi 

Menurut Chandrarin (2018:134), analisis regresi pemoderasi atau Moderate 

Regression Analysis (MRA) merupakan teknik analisis yang bertujuan menguji 

kuat lemahnya hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua jenis analisis 

regresi. Penelitian ini menggunakan literasi keuangan sebagai variabel bebas, 

perilaku keuangan sebagai variabel terikat, serta media sosial sebagai variabel 

moderator. Pengujian hipotesis pertama menggunakan uji regresi liniar sederhana. 

Persamaan untuk pengujian hipotesis pertama adalah: 

 Rumus 3.4 Uji Regresi Liniar Sederhana  

Keterangan:  

PK  = Perilaku Keuangan 

LK  = Literasi Keuangan 

a = intercept atau konstanta 

b1 = slope atau koefisien regresi untuk Literasi Keuangan 

ε = error term atau tingkat kesalahan 

Pada pengujian kedua, melibatkan variabel moderator dengan analisis linear 

berganda dengan persamaan: 

 PK =  a +  b1LK + b2MS + b3(LK ∗ MS) +  ε   
Rumus 3.5 Analisis 

Regresi Linear Berganda 
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Keterangan: 

PK  = Perilaku Keuangan 

LK  = Literasi Keuangan 

MS = Media Sosial 

a = intercept atau konstanta 

b1 -b3 = slope atau koefisien regresi  

ε = error term atau tingkat kesalahan  

3.6.5 Uji Hipotesis 

Pelaksanaan uji hipotesis diperlukan untuk menyelidiki pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis juga bermanfaat untuk menilai 

tingkat kesesuaian fungsi regresi. Terdapat 2 (dua) tipe pengujian dalam uji 

hipotesis, yaitu Uji F dan uji T.   

3.6.5.1 Uji F (Simultan) 

Uji simultan atau F-test bertujuan untuk menguji ketepatan suatu model 

regresi. Kriteria dalam menetapkan ketepatan suatu model persamaan regresi yakni 

dengan  membandingkan antara Fhitung dan Ftabel dan mengamati nilai signifikan. 

Taraf signifikansi ditentukan sebesar 0,05 atau 5%. Apabila hasil Fhitung lebih kecil 

dari Ftabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka model yang 

diformulasikan belum tepat (fit). Apabila hasil Fhitung lebih besar dari Ftabel atau nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05, maka diartikan model yang diformulasikan dalam 

persamaan regresi sudah tepat (fit) (Chandrarin, 2018:141).   
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3.6.5.2 Uji T (Parsial) 

Uji parsial atau t-test dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah 

terdapat pengaruh parsial atau sebagian yang signifikan antara variabel bebas 

(literasi keuangan) terhadap variabel terikat (perilaku keuangan). Tahap-tahap 

pengujian T-test dimulai dari menentukan H0 dan Ha, dilanjutkan dengan 

menentukan α (tingkat signifikansi atau tingkat toleransi kesalahan). Kriteria dalam 

menetapkan ditolak atau diterimanya H0 dan Ha yaitu dengan membandingkan 

antara thitung dan ttabel. Taraf signifikansi ditentukan sebesar 5%, apabila hasil thitung 

lebih kecil dari ttabel, maka H0 diterima. Apabila hasil thitung lebih besar dari ttabel, 

maka Ha diterima. 

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi 

Pelaksanaan pengujian koefisien determinasi (R2) bermaksud untuk 

mengetahui besaran kemampuan variabel bebas yakni literasi keuangan dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat yakni perilaku keuangan. Pengujian koefisien 

determinasi menggunakan nilai R2 dengan rentang 0 hingga 1. Apabila R2 

menunjukkan hasil yang mendekati 0 (nol), dapat diartikan kemampuan variabel 

literasi keuangan sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel perilaku 

keuangan. Apabila R2 menunjukkan hasil yang mendekati 1 (satu), dapat diartikan 

variabel literasi keuangan mampu menjelaskan variasi variabel perilaku keuangan 

dengan sangat baik.  
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3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu kota Batam. Data atas daftar universitas di 

kota Batam berdasarkan data yang telah diunggah oleh Kementerian Riset, 

Teknologi dan Perguruan Tinggi pada website DIKTI (Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi). 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Riset ini dilakukan oleh peneliti dengan menyesuaikan jadwal mulai dari 

minggu ketiga pada bulan Maret 2021 hingga minggu kedua pada bulan Juli 2021. 

Berikut ini ialah jadwal penelitian yang disusun pada riset ini.  

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Mar’21 Apr’21 Mei’21 Jun’21 Jul’21 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Identifikasi Masalah                 

Kajian Pustaka                 

Pengajuan Judul                 

Pengajuan Surat 

Penelitian 

                

Penyusunan Bab I 

hingga Bab III 

                

Pembagian Angket                 

Analisis Data dan 

Penyusunan Bab IV 

                

Penyusunan Bab V                 

(Sumber: Hasil olahan penulis, 2021) 

 

 


