
54 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh individu atau unit kepentingan dan biasanya 

tidak terdapat data yang tersedia untuk seluruh individu dalam sebuah 

populasi (Hanlon dan Larget, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud adalah 

masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan tidak terbatas pada pekerja migran yang bekerja di negara 

tertentu. 

Sampel sebuah penelitian adalah bagian dari individu dalam suatu 

populasi yang terdapat data yang tersedia untuk individu dalam sebuah sampel 

(Hanlon dan Larget, 2011). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Non Probabillity Sampling yang merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

Teknik dalam Non Probability Sampling yang digunakan adalah 

teknik Snowball Sampling. Snowball Sampling adalah teknik dengan 

pengambilan sampel yang awalnya hanya terdiri dari satu atau dua orang, 

tetapi karena sampel yang dibutuhkan masih minim, maka jumlah sampel 

kemudian membesar dan bertambah (Sugiyono, 2007). Adapun kriteria dalam 

penentuan sampel antara lain: 
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1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. WNI yang sedang bekerja di luar negeri (Pekerja  Migran Indonesia) 

3. Negara tujuan tempat bekerja bisa dari negara manapun 

Menurut Roscoe dalam buku Research Methods For Business, ukuran 

sampel minimal yang disarankan untuk sebuah penelitian jika penelitian 

menggunakan analisis multivariate (regresi ganda), maka jumlah anggota 

sampel minimal yang harus dimiliki adalah 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti (variabel bebas + variabel terikat). Dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang dibutuhkan minimal sebesar : 

n = (Variabel Bebas + Variabel Terikat) x 10 

n = (5 + 1 ) x 10 

n = 6 x 10 

n = 60 

Dari perhitungan di atas, dapat dirumuskan bahwa jumlah minimal 

responden yang harus didapat adalah 60 responden dan jumlah riil sampel 

yang diperoleh peneliti adalah 108 responden. 

3.2.   Data dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari 

sumber utamanya. Sumber utama dari data yang dibutuhkan berasal dari 

Pekerja Migran Indonesia.  

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa 
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pertanyaan untuk mengetahui aspek-aspek yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Kuesioner diberikan kepada pekerja migran Indonesia secara langsung melalui 

media sosial yang menyediakan forum untuk komunitas pekerja migran seperti 

Facebook. Penyebaran kuesioner selain melalui forum pekerja migran, juga 

langsung dilakukan oleh peneliti dengan cara mengirimkan pesan langsung 

kepada Pekerja Migran Indonesia melalui media sosial seperti Instagram. 

Pengiriman pesan tersebut dilakukan kepada akun salah seorang Pekerja 

Migran Indonesia yang didapatkan dari rekan penulis kemudian beranak pinak 

ke Pekerja Migran Indonesia lainnya. 

3.3.   Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 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 yang digunakan pada penelitian Hua Shen, et 

al. (2016) berupa perencanaan pensiun serta menambahkan pengukuran lain 

yaitu keputusan remitansi. Selain itu penulis menambahkan variabel moderasi 

berupa motivasi dalam pengiriman uang (remitansi) yaitu pure altruism, pure 

interest dan tempered altruism (Lukas & Stark, 1985). 
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Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari seseorang 

maupun obyek yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 

a. Variabel bebas (Independent variable) 

Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau 

dependent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah literasi 

keuangan yang terbagi menjadi dua, yaitu literasi keuangan dasar dan 

literasi keuangan lanjutan.  

b. Variabel terikat (Dependent variable) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian adalah keputusan menabung, keputusan 

berinvestasi, keputusan berasuransi dan perencanaan pensiun serta 

keputusan remitansi Pekerja Migran Indonesia. 

c. Variabel kontrol 

Merupakan variabel yang menyebabkan hubungan konstan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga variabel terikat tidak 

dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

faktor demografi responden yang meliputi jenis kelamin, usia, status 

pekerjaan, pendidikan dan pendapatan 

d. Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 
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(dependent variable). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pure 

altruism, pure interest dan tempered altruism. Variabel Moderasi hanya 

berlaku untuk variabel terikat yang berupa keputusan remitansi. 

Secara keseluruhan, variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian 

 

 

 

 

Variabel Konten 

Variabel Bebas  Literasi keuangan dasar 

 Literasi keuangan lanjutan 

Variabel Terikat  Keputusan menabung Pekerja Migran Indonesia 

 Keputusan berinvestasi Pekerja Migran Indonesia 

 Keputusan berasuransi dan perencanaan pensiun Pekerja 

Migran Indonesia 

 Keputusan Remitansi Pekerja Migran Indonesia 

Variabel Kontrol 

(Demografi) 

Jenis kelamin, usia, suku, pendidikan, tempat negara bekerja, 

sektor pekerjaan, rata-rata pendapatan perbulan dan tingkat 

pendapatan keluarga 

Variabel 

Moderasi 

 Pure Altruism (Altruisme murni) 

 Pure Interest 

 Tempered Altruism 
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3.4.   Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Literasi keuangan didefinisikan sebagai serangkaian proses atau 

kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan 

keterampilan konsumen serta masyarakat umum agar bisa lebih baik dalam 

mengelola keuangan yang dimiliki. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Literasi keuangan. Pengukurannya dibagi menjadi 2 yaitu Literasi Keuangan 

Dasar (pengetahuan umum terkait literasi keuangan) dan Literasi Keuangan 

Lanjutan yang masing-masing meliputi 4 aspek berbeda, yaitu: Pengetahuan 

umum literasi keuangan, Saving (tabungan), Investasi, Asuransi dan 

perencanaan pensiun serta remitansi. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan 2 pengukuran objektif yang berupa pilihan Kategorikal “Ya” 

atau “Tidak” dan Interval/Skala Likert. Pengukuran dengan kategorikal 

berlaku untuk menguji semua keputusan keuangan pekerja migran Indonesia 

kecuali keputusan remitansi, sedangkan pengukuran menggunakan skala 

interval berlaku untuk seluruh keputusan keuangan pekerja migran indonesia. 

Tingkatan literasi keuangan seseorang terbagi menjadi 3 tingkatan 

yaitu (0) Rendah, (1) Sedang dan (2) Tinggi. Tingkatan tersebut dengan rincian 

sebagai berikut :  

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

 Medium (sedang), jika persentase jawaban benar antara 60% sampai 79% 

 Low (rendah), jika persentase jawaban benar kurang dari 60% 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

(Independent Variable) 

 

 

 

 

 

 

Literasi 

keuangan dasar 

 

Menabung (Saving) Nominal 1, 2, 3, 4 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

 

 

Investasi 

Nominal 9, 10, 12 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Nominal 11 A dan B = Rasional 

C dan D = Tidak Rasional 

0 = jika memilih jawaban C atau D 

1 = jika memilih jawaban A atau B saja 

Asuransi Nominal 17, 18, 19, 

20 

0 = Jika memilih jawaban salah 

1 = Jika memilih jawaban benar 

Perencanaan Pensiun Nominal 25, 26, 27 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Pengetahuan tentang 

literasi keuangan 

Nominal 31, 32, 33 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

 

 

Literasi 

Keuangan 

Lanjutan 

Menabung (Saving) Nominal 5, 6, 7, 8 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Investasi Nominal 13, 14, 15, 

16 

0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Asuransi Nominal 21, 22, 23, 

24  

0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Perencanaan Pensiun Nominal 28, 29, 30 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 

Pengetahuan Umum 

tentang Literasi 

Keuangan 

Nominal 34, 35, 36 0 = Jawaban Salah 

1 = Jawaban Benar 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Moderasi 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Remitansi 

Pure Altruism Likert 37, 38, 39 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Pure Self Interest Likert 40, 41, 43 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Nominal  42 0 = sangat tidak setuju 

1 = sangat setuju 

Tempered Altruism  Likert 44, 45, 46 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Terikat 

(Dependent Variable) 

 

 

Keputusan Menabung 

Likert 47, 49 1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nominal 48 0 = Jawaban “tidak” 

1 = Jawaban “ya” 

 

 

Keputusan Asuransi 

Nominal 50 0 = Jawaban “tidak” 

1 = Jawaban “ya” 

Likert 51 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

 

Keputusan Investasi 

Nominal 52 0 = Jawaban “tidak” 

1 = Jawaban “ya” 

Likert 53 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

Keputusan Perencanaan Pensiun 

Nominal 54 0 = Jawaban “tidak” 

1 = Jawaban “ya” 

Likert 55, 56 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

Keputusan Remitansi 

Likert 57 1 = Tidak Pernah 

2 = Kadang-kadang 

3 = Kadang iya kadang tidak 

4 = Sering 

5 = Selalu 

Likert 58 1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Kontrol 

 

Jenis Kelamin 

Nominal  0 = Laki-laki 

1 = Perempuan 

 

Usia 

Ordinal  0 = kurang dari 20th 

1 = 21-30 tahun 

2 = 31-40 tahun 

3 = 41-50 tahun 

4 = lebih dari 50 tahun 

 

Suku 

Nominal  0 = Suku jawa 

1 = Suku sunda 

2 = Suku batak 

3 = Suku Manado 

4 = Suku bali 

5 = Suku Madura 

6 = Suku Melayu 

7 = Lainnya 

 

 

 

Pendidikan 

Ordinal  0 = kurang dari sama 

dengan SMA 

1 = D3 

2 = S1 

 

 

3 = S2 

4 = lebih dari S3 
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Variabel Dimensi Aspek Skala No Pengukuran 

 

Negara tempat bekerja 

Nominal  0 = Malaysia 

1 = Singapura 

2 = India 

3 = Amerika 

4 = Arab saudi 

5 = Hong Kong 

6 = Korea 

7 = Lainnya 

 

 

Pekerjaan 

Nominal  0 = Sektor Industri 

1 = Sektor Keuangan 

2 = Sektor Rumah 

tangga 

3 = Sektor Pertanian 

4 = Sektor Kontruksi 

5 = Sektor Perdagangan 

6 = Lain lain 

 

Pendapatan perbulan 

Ordinal  0 = Kurang dari 5 juta 

1 = 5 sampai 15 juta 

2 = 16 sampai 20 juta 

3 = 21 sampai 29 juta 

4 = Lebih dari 30 juta 

 

Penghasilan keluarga di Indonesia 

Ordinal  0 = Kurang dari 5 juta 

1 = 5 sampai 15 juta 

2 = 16 sampai 20 juta 

3 = 21 sampai 29 juta 

4 = Lebih dari 30 juta 
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3.5.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi. Analisis regresi merupakan alat analisis yang menjelaskan 

tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau 

lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sudarmanto, 2004).  

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2, 

yaitu Regresi linear biner (berganda) dan Regresi logistik biner (berganda). 

Tujuan digunakannya dua alat analisis tersebut karena dari hasil pengambilan 

data, jawaban responden menunjukkan 2 tipe yang berbeda yaitu kategorikal 

dan interval. Untuk data variabel terikat yang menunjukkan tipe linear, diuji 

menggunakan Regresi linear berganda, sedangkan untuk data variabel terikat 

yang menunjukkan tipe kategorikal diuji menggunakan analisis regresi logistik 

berganda.  

Analisis data digunakan menggunakan perangkat lunak SPSS 23 

(Statistical Program for Social Science). 

3.5.1. Uji Instrumen/Konstruk  

3.5.1.1. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner 

yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengukur variabel 

terikat yang hendak diukur (Sudarmanto, 2004). Alat pengukur 
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validitas menggunakan teknik Pearson Correlation 

menggunakan SPSS.  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila indikator 

memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig < 0,05). Jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator tidak valid (FAI, 2016).   

3.5.2.2. Uji Reabilitas 

Suatu indikator atau kuesioner dikatakan reliabel (handal) 

jika jawaban responden terhadap pertanyaan dilakukan secara 

konsisten dari waktu ke waktu, artinya jawaban tidak boleh acak 

(Ghozali, 2001). 

Reabilitas diukur sekali saja, dalam hal ini biasa disebut 

dengan One Shot. Pengukurannya menggunakan uji Cronbach 

Alpha (α) dimana dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60 (α > 0,60). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik adalah model yang seharusnya tidak terjadi 

kolerasi antar variabel bebasnya (Ghozali, 2001).  
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Ghozali (2001) menjelaskan bahwa untuk mengetahui 

apakah suatu model regresi berkolerasi atau tidak, dapat dilihat 

melalui nilai tolerance atau bisa juga dengan melihat lawannya, 

yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF menunjukkan 

bahwa : 

 VIF kurang dari sepuluh (VIF < 10) maka tidak ada 

multikolonieritas atau tidak adanya kolerasi antar variabel 

bebas dalam sebuah model regresi 

 VIF lebih dari sepuluh (VIF > 10) maka terdapat 

multikolonieritas atau adanya kolerasi antar variabel bebas 

dalam sebuah model regresi. 

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik harusnya 

memiliki variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain bersifat tetap atau disebut juga dengan 

Homoskedastisitas (Ghozali, 2001). 

Homoskedastisitas dapat diuji dengan cara melihat grafik 

Scatterplots pada SPSS. Grafik Scatterplots dianalisis dengan 

cara : 
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 Jika titik-titik membentuk sebuah pola tertentu, maka 

mengidentifikasikan bahwa telah terjadi 

Heteroskedastisitas 

 Jika titik-titik tidak membentuk sebuah pola tertentu atau 

menyebar, maka mengidentifikasikan bahwa telah terjadi 

Homoskedastisitas. 

3.5.2.3. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2001). Untuk uji 

normalitas, dilihat dengan menggunakan analisis grafik Normal 

Probability Plot. Grafik Normal Probability Plot dianalisis 

dengan cara : 

 Jika data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka grafik tersebut menunjukkan pola 

ditribusi normal dengan kata lain model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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3.5.3. Analisis Data 

3.5.3.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif membahas tentang teknik 

pengumpulan, penyajian dan pengolahan atau analisa 

interpretasi (penarikan kesimpulan) terhadap suatu data (Qadri, 

1985). Statitik deskriptif menggambarkan karakteristik 

sekelompok data penelitian sehingga dapat dihitung pusat data 

seperti median, modus, mean serta dapat menyajikan data seperti 

standar deviasi hingga berbagai grafik. 

Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan 

adalah frekuensi responden penelitian serta deskriptif variabel 

yang menggambarkan hasil jawaban dari responden. 

3.5.3.2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

dua alat analisis yaitu Regresi linear berganda dan Regresi 

logistik biner. Berikut penjelasannya : 

1. Regresi Linear Berganda 

Regresi merupakan alat analisis untuk mengetahui ada 

tidaknya dampak yang ditumbulkan oleh variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Sudarmanto, 2004). Penggunaan 

analisis regresi linear berganda memerlukan adanya uji 
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asumsi klasik yang harus dipenuhi supaya model regresi dapat 

dijalankan.  

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda 

dilakukan secara berjenjang menggunakan enam model, 

namun untuk variabel dependen tertentu hanya menggunakan 

dua dan empat model. Secara umum, model regresi linear 

berganda dinyatakan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + βnXn + e 

Keterangan :  

Y = Variabel Terikat/Dependent 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi 

X = Variabel Bebas/Independent 

n = Banyaknya variabel  

Dalam penelitian ini, model yang digunakan akan 

diuraikan di bawah ini :  

Tabel 3. 3 Model Regresi Penelitian 

Model 1  Yd = α + β1 LKD + β2 LKL  

Model 2  Yd = α + β1 DnSCORE + β2 LnSCORE  

Model 3 Yd = α + β1 LKD + β2 LKL + β3 DnSCORE + β4 

LnSCORE + β5 ∑Variabel Kontrol  
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Model 4 Yd = α + β1 LKD + β2 LKL + β3 ∑Variabel 

Kontrol + β4 PASCORE + β5 PSSCORE + β6 

TASCORE  

Model 5 Yd = α + β1 LKD + β2 LKL + β3 ∑Variabel 

Kontrol + β4 PASCORE + β5 PSSCORE + β6 

TASCORE + β7 (LKD×PASCORE) + β8 

(LKD×PSSCORE) + β9 (LKD×TASCORE) + 

β10 (LKL×PASCORE) + β11 (LKL×PSSCORE) 

+ β12 (LKL×TASCORE) 

Model 6 Yd = α + β1 LKD + β2 LKL + β3 ∑Variabel 

Kontrol + β4 DSSCORE + β5 LSSCORE + β6 

DISCORE + β7 LISCORE + β8 DASCORE + β9 

LASCORE + β10 DPSCORE + β11 LPSCORE 

Keterangan : 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

Yd  = Variabel Terikat/Dependent (Salah 

satu dari : Keputusan Menabung, 

Keputusan Asuransi, Keputusan 

Investasi, Keputusan Perencanaan 

Pensiun dan Keputusan Remitansi) 

LKD  = Score Total Literasi Keuangan Dasar  
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LKL  = Score Total Literasi Keuangan 

Lanjutan 

DnSCORE  = Salah satu dari jumlah score 

Pengetahuan Menabung Dasar, 

Pengetahuan Investasi Dasar, 

Pengetahuan Asuransi Dasar, 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Dasar 

LnSCORE  = Salah satu dari jumlah score 

Pengetahuan Menabung Lanjutan, 

Pengetahuan Investasi Lanjutan, 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan, 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Lanjutan 

∑Variabel 

Kontrol  

= Jenis Kelamin, Usia, Suku, 

Pendidikan, Negara Bekerja, Sektor 

Pekerjaan, Rata-rata pendapatan 

perbulan, Tingkat Pendapatan 

Keluarga 

PASCORE  = Pure Altruism  

PSSCORE  = Pure Self Interest 

TASCORE  = Tempered Altruism 

DSSCORE  = Pengetahuan Menabung Dasar 
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LSSCORE  = Pengetahuan Menabung Lanjutan 

DISCORE  = Pengetahuan Investasi Dasar 

LISCORE  = Pengetahuan Investasi Lanjutan 

DASCORE  = Pengetahuan Asuransi Dasar 

LASCORE  = Pengetahuan Asuransi Lanjutan 

DPSCORE  = Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Dasar 

LPSCORE  = Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Lanjutan 

Model regresi linear diatas tidak semuanya berlaku 

untuk menguji variabel terikat dalam penelitian ini, dengan 

kata lain model regresi linear tertentu hanya digunakan untuk 

beberapa keputusan keuangan. Model regresi linear nomor 

satu, dua, tiga dan enam (1, 2, 3 dan 6) hanya digunakan untuk 

menguji variabel terikat berupa keputusan menabung, 

keputusan investasi, keputusan asuransi dan keputusan 

perencanaan pensiun. Sedangkan untuk model regresi linear 

nomor empat dan lima (4 dan 5) digunakan untuk menguji 

variabel terikat berupa keputusan remitansi.  

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian adalah : 

Hipotesis diterima apabila nilai beta memiliki tanda sesuai 

dengan pengembangan hipotesis dan signifikan berada 

dibawah 0,01; 0,05 dan 0,1 (Sig < 0,01; Sig < 0,05; Sig <0,1). 
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2.  Regresi Logistik Biner 

Regresi logistik memiliki tujuan yang sama dengan 

teknik model lainnya yaitu untuk mencari model yang tepat 

untuk menjelaskan hubungan antara hasil akhir (variabel 

terikat) dengan variabel bebasnya. Perbedaan model regresi 

logistik dengan model regresi linear adalah terletak pada 

variabel hasil akhir atau variabel terikatnya yang 

menunjukkan biner/dikotomi (Hosmer dan Lemeshow, 

2000). Analisis regresi logistik juga bertujuan untuk menguji 

probabilitas akan variabel bebas (Y) yang berskala kontinus 

dengan variabel terikat yang berskala nominal (X1, X2, X3, 

dan seterusnya). 

Regresi logistik biner digunakan karena variabel 

sosio-ekonomi sangat sering dikategorikan daripada 

menggunakan skala interval. Pengujian tersebut dapat 

dilakukan jika menggunakan analisis regresi logistik 

berganda dimana variabel terikat dalam pengujian 

menunjukkan dikotomi atau dua nilai yang berbeda, 

misalnya “Ya” dan “Tidak” (Tranmer dan Elliot, 2008). 

Secara umum, model regresi logistik dirumuskan 

sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2009) : 
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𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 

                                  =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖 

Sehingga, persamaan regresi logistik/logit dapat dituliskan 

sebagai berikut :  

𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽𝑛𝑋𝑛 

Keterangan :  

Ln  = Logaritma/logit 

P = Peluang 

β0  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi, dimana n adalah 2, 3, 4, dst. 

X  = Variabel Independen 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model 

yang sama dengan pengaplikasian regresi linear berganda, 

namun untuk analisis regresi logistik biner tidak berlaku bagi 

keputusan remitansi karena dalam variabel terikat tersebut 

tidak menggunakan item kategorikal melainkan interval 

sehingga analisis regresi logit biner hanya berlaku bagi : 

keputusan menabung, keputusan asuransi, keputusan 

investasi dan keputusan perencanaan pensiun. 

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian adalah : 

Hipotesis diterima apabila nilai signifikan berada dibawah 

0,01; 0,05 dan 0,1 (Sig < 0,01; Sig < 0,05; Sig <0,1). 
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