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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1. Dinamika Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

jumlah penduduk tidak sedikit. Menurut data World Bank yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 bahwa tahun 2017, jumlah populasi negara Indonesia 

sebanyak 263,991,000 orang. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun 1960 

yang hanya berjumlah 87,792,515 kemudian pada tahun 2016 populasinya 

berjumlah 261,115,456. 

Sumber : Data World Bank 

Dari data yang dikumpulkan, tingkat pendapatan negara Indonesia adalah 

lower middle income atau menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan 
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jumlah populasi yang ada tidak sebanding dengan banyaknya lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Disisi lain, tingkat sumber daya manusia yang ada 

tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat hanya menggunakan 

kemampuannya tanpa memanfaatkan peluangan Sumber Daya Manusia yang 

dimiliki. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa terdapat peningkatan 

angkatan kerja dari tahun 2016 ke 2017. Pada bulan Februari tahun 2017 

tercatat bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 131,55 juta. Jumlah 

tersebut meningkat dari bulan Februari tahun 2016 yang hanya berjumlah 

127,67 juta. Kenaikan tersebut berdampak pada penurunan tingkat 

pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2017 Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) sebesar 5,33% sedangkan pada tahun 2016 TPT Indonesia 

sebesar 5,5% (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Menurut data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi 

(PUSLITFO) oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI), penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada 

tahun 2017 berjumlah 261.820, artinya hampir 2% dari total angkatan kerja 

Indonesia menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dari 

tahun 2016 yang berjumlah 234.451 dan meningkat sebesar 27.369 orang 

(PUSLITFO, 2017). 
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Indonesia memiliki populasi yang tinggi sehingga menyebabkan 

masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan supaya dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidakseimbangan lapangan kerja yang 

tersedia di Indonesia menyebabkan masyarakat mencari peluang lapangan 

kerja di negara lain. Hal tersebut berdampak pada jumlah pekerja migran 

Indonesia yang bekerja di luar negeri meningkat. Dari tahun 1960 sampai saat 

ini migrasi penduduk Indonesia terus bertambah. Pekerja Migran Indonesia 

atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermigrasi ke negara lain dikarenakan 

beberapa alasan, yaitu 1) sedikitnya kesempatan atau peluang kerja di negara 

Indonesia, 2) kemiskinan yang terjadi, dan 3) perbedaan upah antara Indonesia 

dan negara tujuan (International Organization of Migration (IOM), 2010) 

Menurut Bustami, Suyatno dan Wekke (2016), Indonesia merupakan 

negara terbesar di wilayahnya dengan tingkat populasi dan angkatan kerja 

yang banyak. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki tingkat 

ekonomi yang tinggi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) nya, namun 

pendapatan perkapita di negara ini justru lebih rendah dibanding dengan 

negara tetangganya (Malaysia dan Singapura) sehingga sebagian besar Pekerja 

Migran Indonesia bermigrasi ke Malaysia dan Singapura karena merupakan 

negara yang letaknya tidak jauh dari Indonesia namun memiliki tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi dari Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan 

Tabel 2.1. di bawah ini : 
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Tabel 2. 1 Indikator Ekonomi Negara Indonesia dan Negara Tujuan 

Utama Migran Indonesia 

No Indikator Indonesia Malaysia Singapura Kuwait Bahrain 

1 Populasi  (juta) (2007) 224,7 26,6 4,5 2,9 0,8 

2 Populasi usia kerja 

(juta) (dari 2009) 

113,3 11,29 3,03 2,04 0,595 

3 Tingkat 

penganggurann (%) 

(dari 2009) 

7,7 5 3 2,2 15 

4 PDB per kapita (USD) 

(2007) 

1,918 7,033 35,163 42,421 21,421 

5 Human Proverty 

Index (2007) 

69 25 14 - 39 

Sumber : IOM (2010) 

 Data di atas membuktikan bahwa Negara Malaysia dan Singapura 

merupakan negara yang letaknya dekat dengan Negara Indonesia dan memiliki 

Produk Domestik Bruto yang tinggi sehingga menyebabkan banyaknya tingkat 

Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dan Singapura. Selain itu tingkat 

pengangguran (level of unemployment) di dua negara tersebut lebih kecil dari 

Negara Indonesia. 

Menurut Data World Bank (2011), karakteristik Pekerja Migran 

Indonesia dari jumlah responden yang sebanyak 10,1% terbagi menjadi 70,4% 

pekerja migran legal perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Migran legal 

yang dimaksud adalah individu yang mendaftarkan dirinya sebagai pekerja 

migran ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memiliki paspor 

pekerja migran di negara tujuan. 
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Secara historikal, pekerja migran yang sampai ke negara tujuan akan 

menjumpai permasalahan yang tidak jauh berbeda. Banyak migran yang 

menjumpai permasalahan seperti perubahan bahasa yang digunakan, tingkat 

pendidikan yang dimiliki dan perbedaan budaya yang menyebabkan 

munculnya perbedaan ketika ingin membangun hubungan dengan layanan jasa 

keuangan (Braunstein dan Welch, 2002). Hal tersebut memberikan dampak 

yang kurang baik bagi pekerja migran karena kesulitan mengakses sistem dan 

layanan perbankan yang tersedia di negara menetap (Ramsay dan Capuano, 

2011). 

Akibat dari kecilnya kesempatan pekerja migran untuk mendapatkan 

akses perbankan di negara menetap menyebabkan pekerja migran memilih 

untuk meminta bantuan kepada rekan migrannya untuk melakukan 

mengiriman uang. Keterbatasan pihak bank untuk menolak permintaan migran 

dikarenakan adanya dokumen yang tidak dipenuhi oleh migran, sedangkan 

dokumen tersebut digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan background 

check yang pasti. 

Secara umum hubungan antara pekerja migran dan lembaga jasa 

keuangan dilakukan untuk mempermudah pekerja migran untuk mendapatkan 

kebutuhan yang diinginkannya. Anderloni (2007), mengungkapkan bahwa 

migran mengalami 4 tahapan yang berbeda dalam hal kebutuhan finansialnya, 

yaitu: 
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1. Initial Settlement (Penyelesaian Awal) 

Tahap ini terjadi ketika migran sampai pertama kali di negara tujuan dan 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan 

prioritasnya. Hal tersebut mencakup memperoleh pekerjaan, tempat 

tinggal dan memahami bahasa yang digunakan di negara tersebut. 

Kelompok migran tertentu melaksanakan tahap ini dengan berbagi 

tempat tinggal bersama migran lain yang berasal dari negara asal yang 

sama maupun berbeda.  

2. Legalitation 

Setelah melalui tahap settlement, migran berusaha untuk mendapatkan 

pekerjaan tetap dan menemukan cara untuk bisa bertemu dengan 

keluarga. Kebutuhan finansial mulai muncul dalam tahap legalisasi. 

Migran mulai memikirkan kepemilikan akan barang yang dapat 

bermanfaat bagi ia sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut dilakukan 

dengan adanya kredit sebuah barang 

3. Stable Settlement  

Dalam tahap ini pembelian barang dan jasa untuk kebutuhan individu 

atau keluarga terjadi. Simpanan atau tabungan menjadi tujuan jangka 

menengah dengan cara mencari produk tabungan dasar 

4. Consolidation  

Kebutuhan mutkahir dipikirkan dalam tahap ini seperti investasi, 

asuransi, pinjaman dan lain-lain. 
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1.2.  Literasi Keuangan dan Dimesinya 

Literasi Keuangan telah banyak diteliti oleh institusi pemerintah, 

organisasi dan individu sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya 

pengertian pasti terkait dengan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan 

(2013) melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) menjelaskan 

literasi keuangan adalah sebuah proses atau aktivitas dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan (knowledge, 

confidence, and skill) konsumen dan masyarakat umum agar lebih baik dalam 

mengelola keuangan yang dimiliki. Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

individu sebaiknya tidak hanya mengerti produk dan jasa keuangan yang 

ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan namun juga memiliki kemampuan 

untuk merubah perilaku dalam mengatur keuangan (financial management) 

supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Otoritas Jasa Keuangan, 

2013). 

Menurut HELVETAS, literasi keuangan adalah kemampuan untuk 

memahami keuangan dengan kata lain literasi keuangan merupakan 

seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dapat memberikan 

kemudahan bagi individu untuk lebih efektif dalam pengambilan keputusan 

terkait dengan keuangan rumah tangga. Huston (2010) menjelaskan bahwa 

literasi keuangan (atau pengetahuan keuangan) adalah sebuah input (masukan) 

dalam model kebutuhan edukasi keuangan dan menjelaskan berbagai macam 

variasi dalam outcome keuangan.  
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Literasi keuangan juga diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, 

menganalisis, mengelola dan mengomunikasikan kondisi keuangan personal 

yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan 

untuk memahami pilihan keuangan, mendiskusikan keuangan dan masalah 

ekonomi tanpa (atau meskipun) dengan ketidaknyamanan dimasa yang akan 

datang (Vitt et al., 2000). Menurut Bowen (2002), financial knowledge 

(literasi keuangan) diartikan sebagai pemahaman terhadap istilah dan konsep 

keuangan yang dibutuhkan dalam aktivitas daily (sehari-hari) masyarakat 

Amerika. 

Literasi keuangan selain tidak memiliki pengertian yang mutlak juga 

tidak memiliki alat ukur yang pasti. Pengukuran literasi keuangan di literatur 

terdahulu dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga hal tersebut 

mendorong tidak adanya ukuran mutlak pengukuran literasi keuangan. 

Literatur literasi keuangan tergolong baru sehingga tidak ada teori pasti yang 

menjelaskan bagaimana model yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan keuangan (Zuhair, Wickremasinghe dan Natoli, 2015). Penelitian 

yang sudah ada menggunakan model yang berbeda-beda, sehingga dapat 

dikatakan jika pengukuran literasi keuangan memiliki vaiabel yang bervariatif 

dan peneliti harus selektif untuk menyesuaikan alat ukur supaya mendapatkan 

hasil atau tujuan yang diinginkan  

Penting bagi masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan 

terkait keuangan agar dapat membantu menentukan produk dan jasa keuangan 

yang sesuai (match) dengan kebutuhannya karena hal tersebut dapat 
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memberikan pamahaman terkait manfaat dan risiko yang akan didapat ketika 

memutuskan untuk menggunakan layanan jasa keuangan. Sebagai contoh, 

dengan adanya pengetahuan keuangan (financial literacy) yang dimiliki oleh 

masyarakat Amerika khususnya para baby boomers telah mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan keuangan dalam hal keikutsertaan di pasar 

modal dan rencana pensiun (Lusardi dan Mitchell, 2014). 

Gallery, Newton dan Palm (2011), menuturkan bahwa terdapat faktor 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesadaran 

finansial  dan keputusan finansial seseorang yaitu 1) karakteristik demografi, 

2) faktor sosioekonomi, 3) sumber informasi dan anjuran, 4) preferensi risiko 

dan 5) karakteristik pemilihan investasi. Faktor tersebut merupakan hal yang 

mempengaruhi seberapa besar tingkat literasi keuangan yanng dimiliki oleh 

seseorang. Ketika seseorang memiliki pengetahuan finansial yang baik (well 

literate), maka kesalahan finansial akan lebih mudah untuk diminimalkan 

karena individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan lebih 

siap dalam melakukan perencanaan keuangannya sendiri (Hui Boon, Siew Yee 

dan Woan Ting, 2011). 

Menurut Carpena et al. (2011), dimensi literasi keuangan (pengetahuan 

keuangan) terbagi menjadi 3 hal, yaitu: 

1. Keterampilan untuk menghitung 

Bukan hanya mengitung matematika dasar, namun menghitung 

tingkat suku bunga juga menjadi salah satu dimensi penting dalam 
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pemahaman literasi keuangan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak 

mudah tertipu oleh layanan jasa keuangan yang ilegal 

2. Pemahaman tentang keuangan dasar 

Hal dasar seperti persyaratan pembukaan akun (rekening) bank 

harus dimengerti oleh konsumen agar kedua belah pihak baik layanan jasa 

keuangan dan nasabah dapat saling terintegrasi 

3. Sikap terhadap keputusan keuangan 

Pengambilan keputusan sangat diperhatikan untuk menunjang 

kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya kepercayaan terhadap layanan 

jasa keuangan, konsumen akan lebih menjaga kehidupan yang sehat 

(healthy life). Contohnya adalah percaya pada produk asuransi dan produk 

deposito 

Sedangkan Huston (2010), menerangkan bahwa dimensi atau kategori 

literasi keuangan terdiri dari 4 hal yang berasal dari kesamaan individu. 

Kategori tersebut sebagai berikut: 

1. Dasar keuangan pribadi (personal finance basic) 

Dijelaskan dengan adanya pemahaman pada TMV (Time Value of Money) 

atau biasa disebut nilai waktu uang, perencanaan dan ekonomi 

2. Peminjaman (borrowing) 

Seperti pemahaman pada penggunaan kartu kredit, menggunakan 

pinjaman dan memutuskan untuk hipotek (gadai) 

3. Penghematan atau Konsep Investasi (saving or investing concept) 
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Pemahaman pada saham, obligasi, reksadana (mutualfund), dan 

dana/tabungan pensiun  

4. Perlindungan (protection) 

Biasanya dilakukan untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang 

mendadak. Praktik dari dimensi ini adalah asuransi dan pembelian 

tanah/kebun. 

Chen dan Volpe (1998), melakukan pengukuran tingkat literasi keuangan 

menggunakan empat dimensi pengukuran yaitu: 

1. Pengetahuan umum terkait literasi keuangan 

Dalam dimensi ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan literasi 

keuangan dasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tabungan (Saving) dan Pinjaman (Borrowing) 

Aspek ini meliputi pemahaman terkait penggunaan kartu kredit dan 

tabungan. 

3. Asuransi (Insurance) 

Pengukuran dengan menggunakan pemahaman mengenai pengetahuan 

terkait dengan asuransi. 

4. Investasi (investment)  

Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan risiko, tingkat suku bunga dan 

manfaat berinvestasi di masa yang akan datang. 

Rahim, Rashid dan Hamed (2016) mengukur literasi keuangan dengan 

menggunakan tiga variabel yaitu keputusasaan (hopelessness), religiusitas 
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(religiosity) dan kepuasan finansial (financial satisfaction). Zuhair, 

Wickremasinghe dan Natoli (2015) melakukan pengukuran untuk mengetahui 

tingkat literasi keuangan dengan menggunakan tiga aspek atau instrumen, 

yaitu 1) faktor personal dan sosial ekonomi seperti umur, jenis kelamin, 

agama, tempat lahir, seluk beluk keluarga, tingkat edukasi, tingkat pendapatan 

dan status kepegawaian, 2) faktor kebudayaan seperti pendekatan tradisional 

untuk menjamin keamanan keuangan dan 3) indikator literasi keuangan seperti 

manajemen arus kas, tabungan (saving), investasi (investment) dan kredit atau 

pinjaman 

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, Van Rooij, et al. (2007) 

mengevaluasi dan mengukur literasi keuangan menjadi dua bagian, yaitu 

literasi keuangan dasar (basic) dan literasi keuangan lanjutan (advance). 

Literasi keuangan dasar digunakan untuk melihat pengetahuan umum 

seseorang yang berkaitan dengan literasi keuangan. Literasi keuangan dasar 

mencakup topik seperti tingkat suku bunga, inflasi dan perhitungan sehari-hari 

sedangkan literasi keuangan lanjutan mencakup topik seperti perbedaan antara 

saham dan obligasi, fungsi dari pasar modal dan hubungan antara harga 

obligasi dengan tingkat suku bunga.  

Shen et al., (2016), menggunakan 4 aspek dalam pengukuran literasi 

keuangan yaitu 1) pengelolaan keuangan dan tabungan, 2) kredit dan 

manajemen kredit, 3) keuangan dan perencanaan investasi, dan 4) asuransi dan 

perencanaan pensiun. Lusardi dan Mitchell (2014) menggunakan tiga konsep 

untuk mengukur tingkat literasi keuangan, yaitu 1) perhitungan dan kapasitas 
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untuk melakukan kalkulasi yang berhubungan dengan suku bunga, 2) 

pemahaman terhadap inflasi dan 3) pemahaman terhadap perbedaan risiko 

(risk diversification).  

Dalam penelitian ini, dimensi atau aspek keuangan yang digunakan 

merupakan perpaduan antara penelitian yang dilakukan oleh Van Rooij, et al. 

(2007) yang melakukan pengukuran literasi keuangan dengan terbagi menjadi 

dua bagian yaitu literasi keuangan dasar dan lanjutan, serta penelitian yang 

dilakukan oleh Chen dan Volpe (1998) dengan aspek literasi keuangan berupa 

pengetahuan umum terkait literasi keuangan, tabungan (saving), investasi 

(invesment) dan asuransi (insurance). Penulis juga menambahkan aspek 

pengukuran literasi keuangan berupa perencanaan pensiun dan keputusan 

remitansi yang dimoderasi oleh motivasi dalam pengiriman uang yang berupa 

altruism, pure interest dan tempered altruism. 

1.3.  Hubungan Literasi Keuangan dengan Pengambilan Keputusan 

Pengetahuan keuangan atau literasi keuangan sangat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan keuangan dan perilaku individu. Boon, Yee dan Ting 

(2011) menuturkan pada penelitiannya bahwa sebagian penduduk Malaysia 

yang memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi (financially literate) 

akan lebih fokus terhadap perencanaan keuangan pribadi untuk mencegah 

terjadinya dampak buruk yang mungkin terjadi karena kesalahan perencanaan 

keuangan yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa literasi keuangan 

adalah sebagai indikator pengambilan keputusan keuangan individu. 
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Pengetahuan keuangan (literasi keuangan) dalam hal ISM (Involvement in 

Saving Money) memberikan dampak positif terhadap anak sekolah tingkat 

dasar. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa anak yang memiliki tingkat 

Involvment in Saving Money (keterlibatan dalam menabung) tinggi lebih 

menunjukkan sikap positif terhadap saving money dan menerima sikap orang 

tua serta rekan nya dalam kegiatan saving money. Hal tersebut memunculkan 

persepsi bahwa menabung (saving) sangatlah penting dan relevan untuk anak 

tingkat dasar karena dengan memiliki pengetahuan/literasi keuangan yang 

lebih maka memberikan persepsi untuk mendorong individu supaya mengelola 

keuangan yang lebih efektif dan efisien (Te’eni Harari, 2016).  

Menurut Lusardi & Mitchell (2007), survei yang dilakukan dibeberapa 

negara maju menunjukkan bahwa banyak konsumen yang memiliki 

pengetahuan keuangan/literasi keuangan rendah. Dampak dari hal tersebut 

adalah memperlambat individu dalam aktivitas menyimpan dan 

menginvestasikan dana yang dimiliki untuk mempersiapkan masa pensiun.  

Di Rusia, tingkat literasi keuangan seseorang secara signifikan 

berhubungan positif dengan perencanaan pensiun, hal tersebut diperjelas 

dengan pernyataan bahwa penduduk di pedesaan lebih bergantung pada 

layanan publik dan kurang aktif dalam aktivitas berinvestasi dan menabung. 

Tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh penduduk pedesaan lebih rendah 

dibanding tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh penduduk perkotaan 

(Klapper dan Panos, 2011). 
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Menurut OECD (2011), anak muda perlu memahami prinsip-prinsip dasar 

keuangan dan melakukan praktik keuangan guna untuk menghadapi 

permasalahan keuangan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. 

Ketika seorang mahasiswa memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi, maka 

pengambilan keputusan keuangan akan diambil dengan mempertimbangkan 

risiko dan manfaat yang akan diterimanya. 

Calvet, Campbell dan Sodini (2007) menemukan bahwa ibu rumah tangga 

(household) di Swedia yang memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi dan 

secara finansial lebih terjamin, cenderung membeli aset berisiko serta lebih 

berinvestasi secara efisien. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa perbedaan 

keputusan berinvestasi antar rumah tangga terjadi karena selain adanya saran 

yang didapat dari para professional, namun juga karena perbedaan 

pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh individu. 

1.4. Pengukuran Literasi Keuangan 

1.4.1. Pemahaman Umum Tentang Literasi Keuangan 

Pengetahuan terkait keuangan sangat penting untuk diketahui oleh 

masyarakat luas, mengingat zaman yang terus berkembang membuat 

perekonomian selalu berubah-ubah. Literasi keuangan menjadi salah satu 

topik permasalahan di berbagai hal (Lusardi dan Mitchelli, 2007; 

Opletalová, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus 

mengetahui pengetahuan keuangan supaya membantu dalam pengambilan 

keputusan keuangan. 
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Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan 

terhindar dari kesalahan keuangan yang mungkin terjadi. Pemahaman 

terkait pengetahuan keuangan sebaiknya dimiliki mulai dari tingkatan 

dasar atau dalam artian pengetahuan umum, tujuannya adalah untuk 

mengetahui seberapa besar intensitas individu ketika turun andil dalam hal 

pengamatan, pemahaman, dan penerapan pengetahuan terhadap sebuah 

permasalahan keuangan. Huston (2010),  mengatakan bahwa pengetahuan 

dasar yang dapat digunakan untuk mengukur literasi keuangan dasar 

adalah nilai waktu uang, daya beli konsumen dan konsep keuangan 

personal. 

Pengukuran keuangan dapat diukur menggunakan respon dari 

masing-masing partisipan dalam sebuah penilitian. Chen dan Volpe 

(1998), membagi literasi keuangan melalui presentase jawaban benar dari 

penelitian yang dilakukan, yaitu : 

a. High (tinggi), jika persentase jawaban benar lebih dari 80% 

b. Medium (sedang), jika persentase jawaban benar antara 60% sampai 

79% 

c. Low (rendah), jika persentase jawaban benar kurang dari 60% 

1.4.2. Tabungan (Saving) 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tabungan pada umumnya 

bertujuan untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan di masa yang 

akan datang. Pengelolaan tabungan harus dilakukan dengan cara yang 
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cerdas supaya tujuan dan manfaat yang diinginkan dapat tercapai. Keynes 

(1935) menuturkan bahwa ada delapan motif yang membuat seseorang 

untuk meminimalisir pengeluaran dari pendapatan mereka, yaitu : 

a) Pencegahan (Precaution) 

Untuk membuat cadangan terhadap kemungkinan yang tidak terduga 

b) Tinjauan ke masa depan (Foresight) 

Antisipasi terhadap perbedaan hubungan antara pendapatan dan 

kebutuhan individu atau keluarga saat ini. Contohnya seperti edukasi 

c) Kalkulasi (Calculation) 

Untuk menikmati bunga yang didapat dari kegiatan menabung 

d) Perbaikan (Improvement) 

Untuk menikmati pengeluaran yang meningkat secara bertahap karena 

nilai waktu uang semakin lama akan semakin berkurang sehingga 

tabungan dapat memberikan antisipas terhadap hal tersebut 

e) Kebebasan (Independence) 

Menikmati kenikmatan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang 

terjadi secara tidak sengaja 

f) Enterprise 

g) Kebanggaan (Pride) 

h) Avarice 
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1.4.3. Investasi (Investment) 

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk 

tujuan memperoleh keuntungan. Otoritas Pasar Modal Kerajaan Saudi 

Arabia (Capital Market Authority) mengartikan investasi sebagai 

komitmen atas sumber daya keuangan saat ini untuk mencapai keuntungan 

yang lebih besar di masa yang akan datang. 

Semua investasi pasti memiliki risiko sehingga penting bagi 

individu untuk memahami bahwa ketika berinvestasi maka kemungkinan 

kehilangan uang dapat terjadi (U.S Securities and Exchange Commision, 

2011). Risiko adalah ukuran probabilitas dan konsekuensi yang tidak 

diinginkan dari sebuah investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka 

akan semakin besar Return (keuntungan) yang didapatkan. 

1.4.4. Asuransi dan Perencanaan Pensiun 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi adalah konsep 

pengalihan dan pengelolaan risiko dari nasabah ke perusahaan asuransi 

dengan cara membayar premi kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi. 

Asuransi juga bisa dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara nasabah dan 

perusahaan asuransi yang mengelola dan berjanji untuk membayar klaim 

atas musibah yang dialami oleh nasabah.  

Berdasarkan jenisnya, asuransi dibagi menjadi dua, yaitu : 
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a) Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek 

pertanggungannya adalah manusia dan yang dipertanggungkan adalah 

kehidupannya. Contoh dari implementasi asuransi jiwa adalah jaminan 

terhadap kesehatan dan kecelakaan nasabah 

b) Asuransi Umum 

Objek pertanggungannya adalah harta benda. Contoh dari 

implementasi asuransi umum adalah asuransi kebakaran, perkebunan, 

pertanian, dan lain sebagainya. 

Asuransi baik untuk dimiliki karena dapat memberikan kepastian 

hidup yang lebih terjamin dan aman hingga usia non produktif. Sebelum 

memasuki masa usia non produktif sebaiknya individu melakukan sebuah 

Perencaan Pensiun. Perencanaan pensiun merupakan salah satu aspek yang 

perlu dipertimbangkan oleh individu dalam mempersiapkan kehidupan 

yang layak 

Menurut Metlife, perencanaan pensiun adalah tentang mendefinisikan 

gaya hidup sesorang pada suatu tahap kehidupan kemudian 

mengembangkan pengelolaan pendapatan untuk mendukung rencana 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi garis waktu pensiun seseorang 

adalah : 

a. Status kesehatan 

Kondisi kesehatan masa sekarang dan gaya hidup sehari-hari 

merupakan indikator dari realisasi umur panjang 
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b. Stabilitas ekonomi 

Memiliki tabungan dan sumber pendapatan untuk perencanaan pensiun 

merupakan langkah yang baik dalam mengukur seberapa besar 

pendapatan yang didapat pada saat memulai waktu pensiun dan 

bagaimana menghitung sisa pendapatan yang ada untuk digunakan 

seumur hidup 

c. Perencanaan gaya hidup 

Penentuan gaya hidup pada saat masa pensiun merupakan hal yang 

wajib dipikirkan. Gaya hidup seperti hobi dan rencana untuk 

berwiraswasta apakah akan dikurangi, dipertahankan atau ditambah 

sehingga memberikan dampak yang baik untuk menghitung jumlah 

uang yang dibutuhkan 

d. Manfaat kelayakan 

Manfaat apa yang diberikan atasan dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mengakses manfaat tersebut setelah masa pensiun. 

Tidak mudah untuk membuat sebuah perencanaan pensiun. Semakin 

lama waktu perencanaan yang dimiliki, maka dana pensiun yang dimiliki 

akan terus berkembang (semakin banyak). Dana pensiun dapat didapat 

dengan cara menyimpan pendapatan, berinvestasi atau mencari sumber 

pendapatan baru. Jika memang diperlukan, seorang penasehat dapat 

digunakan untuk membantu perencanaan dana pensiun lebih mudah. 
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1.5. Remitansi 

Kata remitansi tidak asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang 

bekerja di luar negeri. Remitansi disebut juga dengan pengiriman uang yang 

terjadi antara pekerja migran dengan keluarganya. Setiap tahunnya, migran 

internasional mengirimkan sejumlah nominal tertentu ke negara asal 

(Karpestam, 2012). 

Tujuan remitansi atau pengiriman uang yang dilakukan migran ke 

negara asal mayoritas adalah untuk biaya hidup dan biaya kesehatan keluarga 

yang ditinggalkan. Selain itu, jumlah uang yang dikirimkan juga bertujuan 

untuk kebutuhan saving dan investasi. Beberapa migran ada yang melakukan 

pengiriman uang untuk biaya pernikahan dan pembayaran atas 

hutang/pinjaman lama yang belum dibayarkan (Agarwalla et al., 2016). 

Pengiriman uang yang terjadi dari Negara Malaysia ke Negara 

Indonesia terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena banyak Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang migrasi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dan 

menghasilkan pendapatan yang diperlukan (Mahpul dan Hamid, 2012) 

Menurut data (International Organization of Migration (IOM), 2010) 

pada tahun 2009, remitansi yang dilakukan ke Negara Indonesia mencapai 6,6 

Miliar USD. Jumlah tersebut paling banyak berasal dari Malaysia sebesar 2,3 

Miliar USD dan Saudi Arabia sebesar 2,2 Miliar USD. Selain itu, jumlah 

pengiriman uang secara signifikan dilakukan dengan menggunakan jalur 

informal. 
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1.6.  Pure Altruism, Pure Interest dan Tempered Altruism 

Dalam melakukan pengiriman uang (remitansi), migran memiliki 

motivasi tersendiri untuk apa mereka mengirimkan uang ke negara asalnya. 

Kapasitas remitansi yang dilakukan oleh migran berbeda-beda satu sama lain. 

Hal tersebut dikarenakan preferensi migran dalam pengiriman uang 

bervariatif.  

Terdapat 3 motivasi pengiriman uang yang dilakukan oleh migran 

yaitu 1) Pure Altruism, 2) Pure Interest, dan 3) Tempered Altruism (Lucas 

dan Stark, 1985). Pure Altruism atau Altruisme murni terjadi ketika pekerja 

migran mengirimkan uang ke negara asal karena alasan lebih mementingkan 

kepentingan orang lain dan lebih senang jika melihat orang lain bahagia. 

Motivasi ini mengasumsikan bahwa remitansi yang dilakukan bergantung 

pada tingkat konsumsi keluarga migran di negara asal (Carling, 2008). Lukas 

dan Stark (1985) mengemukakan bahwa ketika migran termotivasi untuk 

Altruisme murni, maka nominal yang dikirimkan ke negara asal akan 

berhubungan positif dengan pendapatan yang didapat namun akan 

berhubungan negative dengan pendapatan keluarga di negara asal. 

Selain motivasi Altruisme murni terdapat motivasi lain yaitu Pure 

Interest. Motivasi ini menjelaskan bahwa pengiriman uang yang dilakukan 

migran berhubungan dengan kepentingan migran untuk mendapatkan 

penghasilan di luar negeri. Lukas dan Stark (1985) menggambarkan 3 bentuk 

motivasi pure interest, yaitu 1) pengiriman uang terjadi karena adanya 

aspirasi untuk mewarisi, 2) migran mengirimkan uang untuk membeli sebuah 
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aset di negara asalnya, dan 3) remitansi dilakukan untuk mempersiapkan 

kepulangan migran ke negara asal. 

Motivasi terakhir dalam remitansi adalah Tempered Altruism atau 

Enlightened self-interest. Tempered altruism merupakan perpaduan antara 

pure altruism dan pure interest. Dalam motivasi ini, remitansi dapat 

digunakan untuk menggantikan biaya migrasi dan biaya pendidikan yang 

telah dikeluarkan oleh keluarga migran.  

1.7.  Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Zuhair dan Wickremasinghe (2015) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa pekerja migran yang berada di Australia dan berasal dari  Asia, Eropa 

dan Afrika bersemangat untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan 

literasi keuangan karena dapat membantu pekerja migran dalam pengambilan 

keputusan keuangan. Selain itu akses dan pemanfaatan terhadap layanan jasa 

keuangan tampaknya harus ditingkatkan lagi. Tingkat literasi yang dimiliki 

pekerja migran di Australia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masing-

masing individu. 

Chen & Volpe (1998) melakukan survei terhadap 924 mahasiswa 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan terkait pengetahuan 

umum literasi keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi serta investasi dan 

bagaimana hubungan literasi keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa mahasiswa perlu meningkatkan pengetahuan terkait 
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keuangan personal masing-masing. Secara keseluruhan, rata-rata jawaban 

benar dari penelitian tersebut sebesar 53%. Peneliti menyebutkan bahwa 

ketika individu tidak memiliki pengetahuan keuangan yang baik, maka akan 

berdampak pada pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat. 

Grohmann (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa literasi 

keuangan memiliki dua manfaat berbeda. Pertama, individu yang paham akan 

pengetahuan keuangan cenderung memiliki aset sendiri disamping rekening 

tabungan yang telah dimiliki. Selain itu mereka memiliki akun deposito untuk 

mendukung kehidupannya namun cenderung tidak memilih untuk memiliki 

polis asuransi karena memberikan pengembalian yang rendah. Kedua, kartu 

kredit digunakan untuk mendapatkan informasi terkait tingkat suku bunga dan 

lebih mudah untuk melunasi hutang kartu kredit. Dua manfaat tersebut 

merupakan hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan yang 

terjadi oleh masyarakat menengah di Bangkok. 

Sebuah pelatihan dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi 

keuangan terhadap perilaku keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa 

individu yang diberikan pelatihan tentang literasi keuangan lebih sadar untuk 

menabung dan meningkatkan kegiatan baru untuk menghasilkan pendapatan 

(Sayinzoga, Bulte dan Lensink, 2014). Fraczek dan Klimontowicz (2015) 

menjelaskan bahwa literasi keuangan yang tinggi dapat mendorong generasi 

muda untuk membuat keputusan keuangan yang rasional dan mempengaruhi 

perilaku mereka dalam memilih produk perbankan. Selain itu dalam perspektif 
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jangka panjang, literasi keuangan juga akan mempengaruhi kesejahteraan 

rumah tangga seseorang. 

Reyers (2016) mengemukakan bahwa individu yang memiliki tingkat 

literasi keuangan baik tinggi maupun rendah, akan memerlukan masukan dari 

pihak yang dianggap profesional dalam hal pengambilan keputusan keuangan. 

Namun, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pihak yang lebih 

bergantung dengan menggunakan masukan atau saran dari profesional 

cenderung lebih memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah. Artinya, 

individu yang memiliki tingkat literasi keuangan lebih tinggi cenderung 

memahami pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan. 

1.7.1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Saving 

Menabung merupakan salah satu aktivitas yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan individu di masa kini maupun masa yang akan 

datang. Menabung di tempat yang aman juga harus dipertimbangkan guna 

memastikan bahwa dana yang disimpan aman dari bahaya apapun. 

Hubungan antara Involvement Saving Money (keterlibatan 

menghemat uang) dan sikap menghemat sangat berpengaruh positif. Hal 

tersebut mengidentifikasi bahwa ketika keterlibatan dalam menghemat 

uang tinggi, maka sikap untuk menabung akan semakin positif (Te’eni 

Harari, 2016). 

Literasi keuangan sangat berpengaruh positif terhadap keuangan 

individu, karena semakin tinggi literasi keuangan yang dimiliki akan 
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menimbulkan alokasi terhadap tabungan/menabung sehingga semakin 

lebih efisien (Jappelli, 2009). 

Murendo dan Mutsonziwa (2017) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa literasi keuangan meningkatkan probabilitas untuk 

menabung sebesar 17%. Selain itu, literasi keuangan juga memberikan 

dampak positif terhadap perilaku menabung, artinya pengetahuan 

keuangan sangat penting dalam keputusan menabung masyarakat pedesaan 

maupun perkotaan.  

Hinga (2014), menyimpulkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap perilaku 

menabung seseorang. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa jenis 

kelamin dan usia seseorang tidak mempengaruhi perilaku menabung 

individu. Namun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka perilaku menabung akan meningkat karena akumulasi 

terhadap kekayaan diperhitungkan. 

Keputusan menabung juga dipengaruhi oleh keputusan remitansi. 

Dalam hal ini, tidak semua migran menggunakan dana yang dimilikinya 

untuk disimpan secara pribadi karena memperhatikan perekonomian 

keluarga di Negara asal. Menariknya, para migran yang memiliki 

pendidikan dan penghasilan tinggi cenderung kurang berinvestasi karena 

kurangnya keinginan untuk melakukan pemeliharaan dan pencegahan serta 
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memilih untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang besar ke keluarga di 

Negara asal (Osili, 2007). 

Dengan adanya pernyataan di atas, memunculkan hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu:  

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan saving 

Pekerja Migran Indonesia 

1.7.2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi 

Investasi merupakan media yang dapat digunakan individu untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar. Selain menabung, investasi juga 

dapat mendukung kehidupan yang layak bagi individu yang 

melakukannya. 

Penelitian yang dilakukan Volpe, Kotel dan Chen (2002) 

menjelaskan bahwa online investor tidak selamanya mengetahui literasi 

investasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 50% investor 

menjawab pertanyaan dengan benar, artinya terjadi defisiensi dalam 

pemahaman konsep investasi padahal informasi dan pengetahuan terkait 

literasi keuangan sangat tersedia bagi online investor.  

Menurut Amisi (2012), manajer keuangan dalam membuat 

keputusan investasi harus memahami pengetahuan keuangan. Dengan 

memiliki pengetahuan keuangan seperti pemahaman terhadap risiko, 

portofolio investasi, tingkat pengembalian (return) dan diversifikasi 

portofolio akan memudahkan manajer keuangan untuk membuat 
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keputusan investasi dan pengelolaan dana secara maksimal (Beal dan 

Delpachitra, 2003). 

Mahfudh (2014), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa literasi 

keuangan berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Literasi keuangan 

dapat meningkatkan partisipasi investor dalam bursa sekuritas. Dengan 

memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, maka investor akan 

memilih sekuritas yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko mereka 

(Awais et al., 2016). 

Pendapat diatas menyebabkan munculnya hipotesis dalam 

penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah : 

H2: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan Investasi 

Pekerja Migran Indonesia 

1.7.3. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Asuransi dan 

Perencanaan Pensiun  

Masyarakat Indonesia sangat dikenal ramah dan saling membantu. 

Tolong menolong yang dilakukan oleh individu dapat memberikan 

dampak kurang baik sehingga masyarakat perlu memiliki sebuah asuransi 

untuk memberikan keamanan terhadap suatu bahaya. Risiko akan 

terjadinya musibah dapat diminimalisir dengan memiliki polis asuransi. 

Seperti pepatah “sedia payung sebelum hujan” yang artinya 

mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi terjadinya sebuah 

kesalahan. 
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Dalkilic dan Kirkbesoglu (2015) melakukan sebuah penelitian 

untuk mengetahui hubungan literasi keuangan dengan kesadaran akan 

berasuransi dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara siswa yang mengambil mata kuliah keuangan dan yang 

tidak mengambil mata kuliah keuangan. Siswa yang mengambil mata 

kuliah keuangan lebih memberikan jawaban positif terhadap pertanyaan 

yang diberikan. 

Bauhoff, Carman dan Wupperman (2013) mengemukakan bahwa 

perencanaan kesehatan (asuransi) membutuhkan pemahaman dan 

kompleksitas nasabah terhadap keputusan keuangan. Nasabah yang 

memiliki pengetahuan keuangan yang rendah tidak akan bisa sepenuhnya 

memahami konsekuensi polis asuransi dan tidak mendapatkan manfaat 

penuh dari pemerintah atas polis yang dibelinya.  

Tidak berbeda dengan keputusan asuransi, literasi keuangan juga 

mempengaruhi perencanaan pensiun individu. Perencanaan pensiun 

merupakan hal yang dipertimbangkan oleh seseorang untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih terjamin. Begitu pula asuransi yang memberikan 

kenyamanan dan ketenangan bagi individu yang memilikinya. 

Almenberg & Soderbergh (2011) mengatakan bahwa hubungan 

antara literasi keuangan dan perencanaan pensiun orang dewasa Swedia 

sangat berkaitan. Seseorang yang melakukan perencanaan pensiun lebih 

memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih dibanding dengan yang tidak 
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melakukan perencaan pensiun. Selain itu, tingkat literasi keuangan 

berbeda-beda sesuai dengan demografi masing-masing.  

Klapper dan Panos (2011) menuturkan bahwa semakin tinggi 

tingkat literasi keuangan yang dimiliki individu Rusia, maka perencanaan 

pensiun dan investigasi terhadap dana pensiun akan semakin kritis. Lee & 

Kuttyzholova (2016) menyimpulkan bahwa individu yang melakukan 

perencanaan pensiun memiliki skor yang tinggi terkait pengetahuan 

keuangannya.  

Pendapat diatas menyebabkan munculnya hipotesis dalam 

penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah: 

H3: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan berasuransi 

dan perencanaan pensiun Pekerja Migran Indonesia 

1.7.4. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Remitansi 

Literasi keuangan mempengaruhi banyak aspek, salah satunya 

adalah keputusan remitansi. Remitansi sangat kental dengan aktivitas 

Pekerja Migran Indonesia.  

Keputusan remitansi dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan yang 

dimiliki individu. Banyak pekerja migran indonesia yang tidak 

menggunakan layanan jasa perbankan untuk mengirimkan uang kepada 

keluarga di negara Indonesia karena minimnya pengetahuan keuangan 

terkait remitansi. Pekerja migran indonesia lebih memilih untuk 

menggunakan jasa informal dibandingkan dengan jasa formal. Hal tersebut 

terjadi karena pekerja migran indonesia belum memenuhi persyaratan 
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yang disyaratkan oleh perbankan sehingga aktivitas pengiriman uang 

melalui layanan jasa perbankan tidak bisa dilakukan. 

Remitansi juga dipengaruhi oleh motivasi-motivasi tertentu. Lukas 

& Stark (1985) menyebutkan bahwa remitansi dipengaruhi oleh keinginan 

untuk melihat orang lain bahagia (Pure Altruism), kemudian untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya (Pure Self Interest) serta 

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan orang lain dan dirinya sendiri 

(Tempered Altruism). Dalam hal ini, ketiga motivasi tersebut 

mempengaruhi besar kecil nominal yang dikirimkan oleh migran kepada 

keluarga di negara asal. 

H4a: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan remitansi 

Pekerja Migran Indonesia 

H4b: Pengaruh Literasi keuangan terhadap keputusan remitansi Pekerja 

Migran Indonesia dimoderasi secara positif oleh motivasi pure altruism, 

pure interest dan tempered altruism 

1.7.5. Pengaruh Aspek Demografi terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

1.7.5.1.Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

Ketika membicarakan keputusan keuangan, hal tersebut 

tidak lepas dari aspek demografi. Aspek demografi yang melekat 
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pada individu, memberikan pengaruh terhadap keputusan 

keuangan.  

Terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa 

jenis kelamin dapat mempengaruhi keputusan keuangan seseorang. 

Aktivitas investasi dapat dilakukan oleh siapa saja, namun banyak 

peneliti menjelaskan bahwa perempuan lebih memperhitungkan 

risiko yang akan didapat ketika berinvestasi karena mereka lebih 

berhati-hati dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki sehingga 

jumlah investasi yang dilakukan lebih kecil dibanding investasi 

yang dilakukan oleh laki-laki (Charness dan Gneezy, 2007). 

Penelitian lain menyebutkan bahwa laki-laki cenderung lebih 

berani dalam pengambilan risiko investasi dan menabung 

dibandingkan dengan perempuan yang lebih berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan sehingga keputusan keuangan yang 

diambil adalah yang memberikan risiko keuangan lebih kecil 

(Berggren dan Gonzalez, 2010; Barclays Wealth dan Ledbury 

Research, 2011). 

Berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya, penulis 

merumuskan hipotesis di bawah ini : 

H5a: Jenis Kelamin berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 
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1.7.5.2.Pengaruh Usia terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Usia merupakan aspek demografi yang lekat dengan 

individu. Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang 

menjelaskan bahwa usia mempengaruhi keputusan keuangan. Dari 

penelitian yang sudah ada, menjelaskan bahwa orang yang berusia 

lebih tua dapat menunjukkan kinerja yang sama baiknya dengan 

orang yang berusia lebih muda dalam pengambilan keputusan 

keuangan (Chen dan Sun, 2003).  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dror, Katona dan 

Mungur (1998) menjelaskan bahwa orang yang lanjut usia tidak 

menunjukkan adanya perlambatan dalam proses penerimaan 

informasi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa usia yang terpaut jauh tidak mempengaruhi pengambilan 

keputusan keuangan seseorang dikarenakan dengan adanya 

pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang yang lebih tua 

dapat menjadi pandangan untuk pengambilan keputusan di masa 

yang akan datang, begitupula sebaliknya untuk seseorang dengan 

usia yang lebih muda dapat menggunakan kelihaiannya untuk 

memutuskan keputusan keuangan dalam mengantisipasi risiko 

keuangan. 

Dengan beberapa alasan di atas, penulis akhirnya 

merumuskan hipotesis di bawah ini : 
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H5b: Usia berpengaruh positif terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia 

1.7.5.3.Pengaruh Suku terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri terdiri 

dari berbagai ragam suku. Negara Indonesia sendiri memiliki 

kelompok suku bangsa sebanyak 31 kelompok besar (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Antara satu negara dengan negara lain memiliki 

budaya tersendiri, begitu pula dengan suku. Masyarakat Indonesia 

yang terdiri dari 31 kelompok suku besar menyebabkan adanya 

perbedaan pola pikir dan budaya bersosial yang berbeda-beda. Hal 

tersebut memungkinkan adanya diferensiasi sifat, sikap dan 

perilaku antar individu yang bekerja di sebuah negara, yang 

akhirnya akan berdampak pada keputusan keuangannya. Misalnya, 

masyarakat bersuku jawa lebih memilih mengalokasikan 

pendapatan yang dimiliki untuk membeli sebuah bidang tanah 

supaya dapat diberikan kepada anak cucunya nanti. Berbeda 

dengan orang suku kalimantan yang lebih memanfaatkan 

pendapatan yang dimiliki untuk membeli sesuatu yang memiliki 

nilai prestige seperti mobil, gadget dan lain sebagainya. Keputusan 

keuangan yang dimiliki oleh masyarakat suku padang berbeda lagi 

karena kebanyakan mereka menggunakan pendapatannya untuk 

membuka usaha yang dimiliki sendiri. 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aspek 

Demografi Suku terhadap Keputusan Keuangan, penulis 

mengembangkan hipotesis di bawah ini : 

H5c: Suku berpengaruh positif terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia 

1.7.5.4.Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Edukasi merupakan hal lumrah dalam mengetahui 

seberapa besar seseorang mengetahui segala informasi yang ada. 

Pendidikan biasanya menggambarkan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih menguasai 

informasi dan permasalahan yang sudah, sedang atau akan terjadi. 

Keputusan keuangan melalui beberapa penelitian yang terdahulu 

dipengaruhi oleh adanya edukasi atau tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh individu. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan 

dapat mempengaruhi keputusan keuangan, penelitian terdahulu 

menjelaskan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi keputusan 

keuangan dalam hal menabung dan investasi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan cara peneliti melakukan penilaian terhadap 

responden baik sebelum dan sesudah diadakannya seminar terkait 

keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya perubahan 
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secara signifikan oleh responden yang mengidentifikasikan bahwa 

mereka merubah tujuan dan perencanaan keuangan setelah mereka 

mengetahui informasi keuangan yang didapatkan melalui seminar 

yang dilakukan (Clark et al., tanpa tanggal).  

Pegkas (2014) juga menjelaskan bahwa pendidikan 

mempengaruhi keputusan keuangan individu. Hal tersebut 

dijelaskan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang 

yang memiliki pendidikan mulai dari menengah ke atas 

berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

untuk seseorang yang memiliki pendidikan dasar tidak 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Dengan adanya beberapa teori di atas, penulis 

mengembangkan hipotesis yaitu : 

H5d: Pendidikan berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

2.7.5.5.Pengaruh Tempat Negara Bekerja terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia 

Pekerja Migran Indonesia atau bisa disebut juga dengan 

Tenaga Kerja Indonesia, memiliki alasan tersendiri mengapa 

mereka memilih untuk bekerja di luar negeri. Selain alasan 

finansial, migran akan menyesuaikan dengan kemampuan yang 

dimilikinya untuk memutuskan kemana negara tujuan yang akan 
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dijadikan sebagai negara tempat bekerja. Misalnya, ketika 

seseorang memiliki kemampuan berbahasa mandarin, maka ia 

cenderung akan memilih negara yang menggunakan bahasa 

mandarin sebagai bahasa sehari-hari. 

Di samping itu, perbedaan tempat negara bekerja dapat 

memberikan pendapatan yang beranekaragam bagi Pekerja 

Migran Indonesia. Hal tersebut memungkinkan Pekerja Migran 

Indonesia memilah pendapatan yang didapatkan untuk 

dialokasikan kemana sehingga aktivitas tersebut akan 

menghasilkan keputusan keuangan yang berbeda-beda. Dengan 

adanya pemikiran tersebut, peneliti mengembangkan hipotesis 

sebagai berikut :  

H5e: Tempat Negara Bekerja berpengaruh positif terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

2.7.5.6.Pengaruh Sektor Pekerjaan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri bekerja pada 

berbagai bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Pada tahun 2017, 

BNP2TKI menempatkan sebanyak 83.943 orang untuk bekerja 

pada bidang formal dan 64.342 orang bekerja pada bidang 

informal (BNP2TKI, 2017). Keputusan keuangan sangatlah 

kompleks ketika dihubungkan dengan sektor pekerjaan yang 
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diambil oleh Pekerja Migran Indonesia. Sejauh ini penulis belum 

menemukan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa sektor 

pekerjaan berhubungan dengan keputusan keuangan menabung, 

asuransi, investasi, perencanaan pensiun dan remitansi. Namun, 

dapat dipertimbangkan bahwa ketika Pekerja Migran Indonesia 

bekerja pada sektor pekerjaan yang memiliki risiko lebih tinggi, 

maka cenderung akan memutuskan untuk memiliki sebuah polis 

asuransi guna untuk mencegah terjadinya kerugian yang ada 

akibat adanya kecelakaan kerja.  

Selain itu, ketika Pekerja Migran Indonesia bekerja pada 

sektor pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang besar maka 

cenderung lebih berusaha untuk menyisihkan pendapatan guna 

dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Dalam hal ini jika 

memang benar, maka sektor pekerjaan dapat mempengaruhi 

keputusan keuangan menabung Tenaga Kerja Indonesia. Untuk 

membuktikannya, penulis mengembangkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H5f: Sektor Pekerjaan berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 
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2.7.5.7.Pengaruh Rata-rata Pendapatan Perbulan terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Salah satu kebutuhan mendasar yang memotivasi migran 

untuk bekerja di luar negeri adalah Pendapatan. Pendapatan yang 

dimiliki oleh masing-masing Tenaga Kerja Indonesia 

dimanfaatkan dan dialokasikan dengan proporsi yang berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan migran masing-masing. Tujuan 

dilakukannya langkah tersebut adalah untuk memaksimalkan 

pemasukan yang didapat agar sesuai dengan pengeluaran yang 

terjadi atau bahkan digunakan untuk memakmurkan kehidupan di 

masa yang akan datang seperti dianggarkannya untuk kebutuhan 

menabung, membeli sebuah polis asuransi, membeli sebuah aset 

untuk investasi dan untuk mempersiapkan masa pensiun yang 

akan datang. 

Aktivitas di atas menjelaskan bahwa pendapatan dapat 

mempengaruhi keputusan keuangan Tenaga Kerja Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang menjelaskan bahwa 

ketika pendapatan seseorang meningkat maka preferensi terhadap 

investasi juga akan meningkat walaupun terdapat penyebaran 

preferensinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara responden 

diharuskan memberikan urutan dengan skala 5 dari 11 instrumen 

investasi yang ada (Dam dan Hotwani, tanpa tanggal).  



51 

 

Dengan adanya teori tersebut, dalam penelitian ini 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 

H5g: Rata-rata Pendapatan Perbulan berpengaruh positif terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

2.7.5.8.Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga Perbulan terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Sulitnya teori yang menyebutkan bahwa tingkat 

pendapatan keluarga berpengaruh terhadap keputusan keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia menyebabkan penulis mengembangkan 

hipotesis baru. Pada dasarnya, untuk memutuskan sebuah 

keputusan keuangan, aspek-aspek demografi juga mendorong 

individu untuk memutuskan aktivitas apa yang akan dilakukan.  

Tingkat pendapatan keluarga Pekerja Migran Indonesia 

sangat beragam. Keberagaman tersebut menyebabkan nominal 

yang harus dialokasikan Pekerja Migran Indonesia juga beragam. 

Ketika tingkat pendapatan keluarga Pekerja Migran Indonesia 

berada dalam tingkat menengah ke atas, maka memungkinkan 

Pekerja Migran Indonesia untuk membatasi nominal maksimal 

yang dikirim ke keluarganya untuk kebutuhan Pekerja Migran 

Indonesia saat tinggal di negara tempat ia bekerja. Misalnya, PMI 

(Pekerja Migran Indonesia) mengurangi nominal yang dikirim ke 

keluarganya untuk keputusan menabung supaya uang yang dimiliki 
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oleh migran akan terus bertambah atau PMI mempergunakan 

pendapatannya untuk membeli sebuah polis asuransi yang dapat 

digunakan pada saat masih aktif bekerja di luar negeri. 

Asumsi tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendapatan 

keluarga Pekerja Migran Indonesia mempengaruhi keputusan 

keuangan PMI, sehingga hipotesis yang muncul adalah :  

H5h: Tingkat Pendapatan Keluarga Pekerja Migran Indonesia di 

Indonesia berpengaruh positif terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia. 
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2.8.  Model Penelitian 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari model penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel 

independent terdiri dari 2 hal yaitu Literasi Keuangan Dasar dan Literasi 

Keuangan Lanjutan. Aspek Demografi sebagai variabel kontrol berfungsi sama 

dengan 2 variabel independent lainnya. Sedangkan variabel dependent terdiri 

dari 5 hal yaitu keputusan menabung, keputusan investasi, keputusan asuransi, 

keputusan perencanaan pensiun dan keputusan remitansi. Variabel moderasi 

yang berupa Pure Altruism, Tempered Altuism dan Pure Self-Interest hanya 

berlaku untuk variabel dependent yaitu keputusan remitansi. 
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