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MOTTO 

 

 اْلُمْؤِمِنينَْ ِمنَْ اتَّبَعَكَْ ِلَمنِْ َجنَاَحكَْ َواْخِفضْْ

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-

orang yang beriman” – Qs. Asy-Syu’ara:ْ215 

 

 

 ِِلَْنفُِسُكمْْ أَْحَسْنتُمْْ أَْحَسْنتُمْْ إِنْْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri” 

 – Qs. Al-Isra: 7 

 

 

ِْ َعلَى يَتََوكَّلْْ َوَمنْْ َْ إِنَّْ َْۚحْسبُهُْ فَُهوَْ ّللاَّ  قَدْْ ْۚأَْمِرهِْ بَاِلغُْ ّللاَّ

ُْ َجعَلَْ  قَدًْرا َشْيءْ  ِلُكل ِْ ّللاَّ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu” – Qs. At Talaq: 3 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan 

terhadap keputusan keuangan Pekerja Migran Indonesia yang berupa keputusan 

menabung, keputusan investasi, keputusan asuransi dan perencanaan pensiun serta 

keputusan remitansi. Aspek-aspek literasi keuangan yang digunakan adalah 

pengetahuan terkait literasi keuangan, menabung, investasi, asuransi, perencanaan 

pensiun dan remitansi. Penilitian ini menggunakan 108 sampel dan dikumpulkan 

menggunakan metode kuesioner kepada Pekerja Migran Indonesia yang berada di 

luar negeri. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda 

dan Regresi Logistik Berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 

23. Secara umum, hasil pengujian sensitif terhadap alat analisis yang digunakan. Hal 

ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan pekerja migran indonesia yang 

dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangannya tidak sepenuhnya bisa dibuktikan 

secara jelas, karena bisa jadi disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial 

pekerja migran indonesia yang sangat berbeda sehingga pengendali keputusan-

keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada literasi keuangan. 

 

 

Kata Kunci: Literasi Keuangan, keputusan keuangan, migrants, indonesian 

migrant workers 
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ABSTRACT 

 

 This reseach aims to analyze the influence of financial literacy on the 

financial decisions of Indonesian Migrant Workers, ie. saving desicion, investment 

desicion, insurance and retirement planning decision, and remittance desicion. The 

aspects of financial literacy include knowledge related to saving, investment, 

insurance and retirement planning, and remittance. This research used 108 

samples and the data were collected using questionnaire method to the Indonesian 

Migrant Workers who work in other countries. The analysis technique used are 

OLS Regression and Binary Logistics Regression that are computed using SPSS 23. 

In general, the test results are sensitive to the analysis tools used. This shows that 

the financial decisions of Indonesian migrant workers who are influenced by their 

level of financial literacy cannot be fully demonstrated clearly, because could be 

caused by the very different background and social environment of Indonesian 

migrant workers so that the control of financial decisions is not entirely dependent 

on financial literacy. 

 

 

Keywords: Financial literacy, finance desicion, migrants, indonesian migrant 

workers 
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