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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang telah memberikan 

respon sebanyak 108 orang dengan kriteria responden yang telah terpenuhi. 

Berikut hasil analisis statistik deskriptif : 

4.1.1. Profil Responden  

Statistik deskriptif pada sub bab ini akan menjelaskan 

mengenai karakteristik/profil responden per individunya. Untuk 

memudahkan, penulis meringkas statistik deskriptif untuk profil 

responden sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Profil/Demografi Responden 

Demografi Responden Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin (JK)    
Pria 78 72,20% 

Wanita 30 27,80% 

Usia (U)    
< 20 tahun 1 0,90% 

21 - 30 tahun 82 75,90% 

31 - 40 tahun 21 19,40% 

41 - 50 3 2,80% 

> 50 tahun 1 0,90% 

Suku (S)    
Suku Jawa 53 49,10% 

Suku Sunda 22 20,40% 

Suku Batak 3 2,80% 

Suku Manado 1 0,90% 

Suku Bali 1 0,90% 

Suku Madura 6 5,60% 
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Demografi Responden Frekuensi Persentase 

Suku Melayu 3 2,80% 

Lainnya 19 17,60% 

Pendidikan     
≤ SMA 50 46,30% 

D3 4 3,70% 

S1 46 42,60% 

S2 8 7,40% 

Negara tempat Bekerja    
Malaysia 12 11,10% 

Singapura 2 1,90% 

Arab Saudi 32 29,60% 

Korea 25 23,10% 

Lainnya 37 34,30% 

Sektor Pekerjaan    
Sektor Industri 42 38,90% 

Sektor Keuangan 4 3,70% 

Sektor Rumah Tangga 5 4,60% 

Sektor Pertanian 5 4,60% 

Sektor Kontruksi 5 4,60% 

Sektor Perdagangan  8 7,40% 

Lain-lain 39 36,10% 

Pendapatan Perbulan    
< 5 juta 7 6,50% 

5 - 15 juta 46 42,60% 

16 - 20 juta 22 20,40% 

21 - 29 juta 18 16,70% 

> 30 juta 15 13,90% 

Tingkat Pendapatan 
Keluarga    

< 5 juta 59 54,60% 

5 - 15 juta 30 27,80% 

16 - 20 juta 9 8,30% 

21 - 29 juta 1 0,90% 

> 30 juta 9 8,30% 

Sumber: data primer, diolah 2018 

 Dari hasil di atas, menunjukkan nilai frekuensi dan 

presentase analisis statistik deskriptif profil responden. Sebagai contoh 

untuk aspek demografi pada Sektor Pekerjaan menunjukkan bahwa 
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sebanyak 42 Pekerja Migran Indonesia bekerja di bidang Industri 

dimana dari 100% jumlah responden, hanya sebesar 38,90% Pekerja 

Migran Indonesia yang bekerja di Sektor Industri. 

4.1.2. Statistik Deskriptif Variabel 

Statistik deskriptif variabel digunakan untuk mengetahui nilai 

Median, Standar Deviasi, Skewness dan Kurtosis dari masing-masing 

variabel yang diuji dalam penelitian ini. Median digunakan untuk 

mengetahui nilai tengah dari jawaban variabel yang diukur. Standar 

deviasi digunakan untuk melihat keseragaman atas jawaban dari sebuah 

pertanyaan. Semakin besar nilai standar deviasi maka menunjukkan data 

yang heterogen, begitu pula sebaliknya apabila nilai standar deviasi 0 

(enol) maka data yang diuji menunjukkan homogen/seragam. 

Skewness bertujuan untuk melihat kemiringan sebuah data. Data 

dikatakan normal apabila nilai rasio skewness berada pada rentang 

antara -2 dan 2. Skewness bernilai positif apabila kemiringan data  

condong ke kiri, begitu pula sebaliknya. Kurtosis digunakan untuk 

melihat keruncingan sebuah data. Apabila kurtosis menunjukkan nilai 

positif, maka jawaban dari kuesioner yang diisi oleh responden 

cenderung lebih seragam. Semakin seragam sebuah data, maka semakin 

runcing data tersebut. Begitupula sebaliknya, apabila menunjukkan nilai 

negatif, maka jawaban responden cenderung beranekaragam. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel 

No Variabel 

Kode 

Pertanyaan 

 

Median SD Skewness Kurtosis 

1 Pengetahuan Literasi Keuangan Umum Dasar LD.1 0,00 0,46 0,86 -1,29 

 (LD) LD.2 1 0,47 -0,81 -1,37 

  LD.3 1 0,50 -0,30 -1,94 

2 Pengetahuan Literasi Keuangan Umum Lanjutan LL.1 1 0,44 -1,17 -0,64 

 (LL) LL.2 1 0,49 -0,42 -1,86 

  LL.3 1 0,44 -1,17 -0,64 

3 Pengetahuan Menabung Dasar  DS.1 1 0,35 -2,12 2,53 

 (DS) DS.2 1 0,40 -1,57 0,46 

  DS.3 1 0,49 -0,42 -1,86 

  DS.4 1 0,50 -0,11 -2,03 

4 Pengetahuan Menabung Lanjutan LS.1 1 0,50 -0,30 -1,94 

 (LS) LS.2 1 0,42 -1,29 -0,34 

  LS.3 0 0,48 0,63 -1,64 

  LS.4 0 0,47 0,81 -1,37 

5 Keputusan Menabung KM.1 4 0,79 -0,95 0,02 

 (KM) KM.2 3 1,03 -0,23 -1,11 

  KM.3 1 0,29 -2,85 6,24 
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No Variabel 

Kode 

Pertanyaan 

 

Median SD Skewness Kurtosis 

6 Pengetahuan Investasi Dasar DI.1 0 0,50 0,08 -2,03 

 (DI) DI.2 0 0,46 0,86 -1,29 

  DI.3 1 0,50 -0,30 -1,94 

  DI.4 1 0,40 -1,57 0,46 

7 Pengetahuan Investasi Lanjutan LI.1 0 0,50 0,15 -2,02 

 (LI) LI.2 0 0,50 0,27 -1,97 

  LI.3 1 0,49 -0,54 -1,74 

  LI.4 0 0,43 1,23 -0,50 

8 Keputusan Investasi KI.1 3 3,00 -0,30 -0,67 

 (KI) KI.2 0 1,00 -0,72 -1,51 

9 Pengetahuan Asuransi Dasar DA.1 1 0,30 0,35 -1,71 

 (DA) DA.2 1 0,46 -0,86 -1,29 

  DA.3 1 0,41 -1,42 0,02 

10 Pengetahuan Asuransi Lanjutan LA.1 1 0,39 -1,64 0,72 

 (LA) LA.2 0 0,34 2,24 3,06 

  LA.3 0 0,49 0,42 -1,86 

  LA.4 1 0,40 -1,57 0,46 

11 Keputusan Asuransi KA.1 2 1,13 0,49 -0,42 

 (KA) KA.2 1 0,50 -0,19 -2,00 

12 Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar  DP.1 1 0,17 -5,83 32,57 

 (DP) DP.2 1 0,47 -0,81 -1,37 

  DP.3 1 0,50 -0,27 -1,97 
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No Variabel 

Kode 

Pertanyaan 

 

Median SD Skewness Kurtosis 

 

13 Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan LP.1 1 0,50 -0,11 -2,03 

 (LP) LP.2 1 0,31 -0,49 -1,64 

  LP.3 1 0,45 -1,01 -1,01 

14 Keputusan Perencanaan Pensiun  KP.1 4 1,15 -0,32 -0,79 

 (KP) KP.2 4 1,06 -0,56 -0,53 

  KP.3 1 0,44 -1,17 -0,64 

15 Keputusan Remitansi KR.1 5 1,18 -1,20 0,55 

 (KR) KR.2 4 1,31 -0,79 -0,66 

16 Pure Altruism  PA.1 5 0,78 -1,21 0,16 

 (PA) PA.2 5 0,97 -1,09 0,35 

  PA.3 5 0,84 -1,46 1,92 

17 Pure Self Interest PS.1 3 1,57 0,17 -1,49 

 (PS) PS.2 4 1,20 -0,72 -0,29 

  PS.3 4 1,24 -0,55 -0,43 

  PS.4 1 0,37 -1,91 1,67 

18 Tempered Altruism TA.1 2 1,39 0,48 -1,07 

 (TA) TA.2 3 1,44 -0,31 -1,20 

  TA.3 3 1,37 -0,14 -1,20 

 

Sumber: data primer, diolah 2018
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Dari data di atas misalnya pada variabel Tempered Altruism 

(TA), interpretasi data dapat disimpulkan bahwa pada TA.1, memiliki 

nilai tengah (median) sebesar 2 dan standar deviasi sebesar 1,39 yang 

artinya dari pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban yang beragam sehingga data yang dihasilkan 

menunjukkan data yang heterogen. Pada kolom Skewness menunjukkan 

TA.1 memiliki rasio skewness sebesar 0,48 yang artinya distribusi data 

tersebut berdistribusi normal dan memiliki kemiringan distribusi data 

yang condong ke kiri karena memiliki rasio yang positif. Sedangkan, 

pada kolom kurtosis, TA.1 menunjukkan nilai -1,07 yang memiliki 

pengertian bahwa data tersebut bersifat heterogen atau beragam. Hal 

tersebut dikarenakan nilai kurtosis bertanda minus (-). Apabila nilai 

kurtosis menunjukkan tanda yang negatif, maka keruncingan datanya 

cenderung melebar ke bawah.  
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4.2. Uji Instrumen/Konstruk 

4.2.1. Uji Validitas 

a. Uji Validitas pada Variabel Bebas (Independent Variable) 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Bebas 

 Sig.  

(2-tailed) 

  Sig.  

(2-tailed) 

  Sig.  

(2-tailed) 

  Sig.  

(2-tailed) 

LD.1 0,005  DS.4 0,001  LI.1 0,000  LA.2 0,228 

LD.2 0,002  LS.1 0,275  LI.2 0,000  LA.3 0,261 

LD.3 0,003  LS.2 0,077  LI.3 0,013  LA.4 0,000 

LL.1 0,140  LS.3 0,000  LI.4 0,260  DP.1 0,014 

LL.2 0,000  LS.4 0,000  DA.1 0,233  DP.2 0,001 

LL.3 0,176  DI.1 0,000  DA.2 0,000  DP.3 0,000 

DS.1 0,000  DI.2 0,000  DA.3 0,004  LP.1 0,000 

DS.2 0,000  DI.3 0,003  DA.4 0,000  LP.2 0,124 

DS.3 0,585  DI.4 0,000  LA.1 0,001  LP.3 0,953 

Sumber: data primer, diolah 2018 
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b. Uji Validitas pada Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Terikat (Likert/Interval) Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Terikat (Kategorikal) 

 

 

Sumber: data primer, diolah 2018 

 Sig.  

(2-tailed) 

 

KM.3 0,000  

KI.2 0,000  

KA.2 0,000  

KP.3 0,000  

   

   

   

   

 Sig.  

(2-tailed) 

KM.1 0,000 

KM.2 0,000 

KI.1 0,000 

KA.1 0,000 

KP.1 0,000 

KP.2 0,000 

KR.1 0,000 

KR.2 0,000 
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c. Uji Validitas pada Variabel Moderasi (Moderation Variable) 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Moderasi 

 PA.1 PA.2 PA.3 PS.1 PS.2 PS.3 PS.4 TA.1 TA.2 TA.3 

Sig.  

(2-tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 

 

Sumber: data primer, diolah 2018 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator antar 

variabel menunjukkan nilai yang signifikan. Signifikan dijelaskan melalui 

nilai Sig. (2-tailed) yang kurang dari 0,05 (< 0,05). Sebagai contoh, untuk 

indikator PA.1 menunjukkan signifikansi 0,000 yang artinya pertanyaan 

PA.1 valid atau layak untuk dijadikan alat ukur dalam penelitian. 

Pertanyaan yang tidak signifikan tetap digunakan dalam kuesioner karena 

mengikuti kententuan dalam penelitian Shen, et al. (2016) untuk literasi 

keuangan. 

4.2.2. Uji Reabilitas 

           Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas 

Literasi Keuangan 

Dasar 

 Literasi Keuangan 

Lanjutan 

Cronbach’s Alpha  Cronbach’s Alpha 

0,663  0,601 

     Sumber: data primer, diolah 2018 

 Dari hasil uji reabilitas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach 

Alpha (α) pada Literasi Keuangan Dasar adalah 0,663 (0,663 > 0,60) dan 

pada Literasi Keuangan Lanjutan adalah 0,601 (0,601 > 0,60). Dapat 

dikatakan bahwa kuesioner penelitian bersifat reliabel. Selain itu, sebuah 

kuesioner dianggap reliabel ketika jawaban pertanyaan menunjukkan 

konsistensi. 
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4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 

Sumber: data primer, diolah 2018 

 

Nilai VIF menunjukkan 1,417 yang berarti lebih kecil dari 10 

(1,417 < 10), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas 

atau tidak adanya kolerasi antar variabel bebas dalam sebuah model 

regresi linear dalam penelitian ini. Model regresi linear yang baik adalah 

model yang tidak terjadi kolerasi antar variabel bebasnya 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Literasi Keuangan Dasar 0,706 1,417 

Literasi Keuangan Lanjutan 0,706 1,417 
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4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

            Sumber: data primer, diolah 2018 

 Dari gambar 4.1 menunjukkan titik-titik yang tersebar dan tidak 

membentuk sebuah pola tertentu. Dalam sebuah model regresi yang baik, 

harus memiliki varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

bersifat tetap atau disebut juga dengan Homoskedastisitas. Sebuah model 

dikatakan homoskedastisitas ketika grafik Scatterplot menunjukkan 

penyebaran pola secara tidak teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya Heteroskedastisitas dan memiliki 

model regresi yang baik. 
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4.3.3. Uji Normalitas 

 

             Sumber: data primer, diolah 2018 

Pada gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot menunjukkan 

bahwa data atau titik-titik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut menunjukkan pola 

ditribusi normal dengan kata lain model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

 

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas 
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4.4.   Pengujian Hipotesis 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua alat analisis regresi, 

yaitu regresi linear berganda dan regresi logistik berganda. Regresi linear 

berganda digunakan untuk menguji model regresi yang menggunakan variabel 

terikat berupa interval, sedangkan regresi logistik berganda digunakan untuk 

menguji model regresi yang menggunakan tipe kategorikal pada variabel 

terikatnya.  

4.4.1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Saving 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 2 alat 

analisis sekaligus, yaitu regresi linear berganda dan regresi logistik 

berganda. Berikut adalah hasil output analisis menggunakan 4 model 

yaitu model 1, 2, 3 dan 6 (Lihat pada tabel 3.3) : 
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Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Saving Pekerja Migran Indonesia 

 
Keputusan Menabung {b-(t score)-Sig} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,068 (0,975) 0,332 
 

  0,05 (0,567) 0,572 -0,125 -0,661 0,511 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan -0,026 (-0,317) 0,752 
 

  -0,004 (-0,043) 0,965 0,077 0,359 0,721 

Pengetahuan Menabung Dasar 
 

  0,023 (0,13) 0,897 -0,031 (-0,141) 0,888 0 0,002 0,998 

Pengetahuan Menabung Lanjutan  
 

  -0,08 (-0,501) 0,617 -0,159 (-0,801) 0,425 -0,126 -0,677 0,500 

Jenis Kelamin 
 

  
 

  (-0,805) 

** 

(-2,167) 0,033 (-0,904) 

** 

-2,345 0,021 

Usia 
 

  
 

  0,146 (0,501) 0,617 0,098 0,321 0,749 

Suku 
 

  
 

  -0,091 (-1,487) 0,140 -0,109 -1,683 0,096 

Pendidikan 
 

  
 

  0,297 (1,6 59) 0,101 0,251 1,31 0,194 

Negara Bekerja 
 

  
 

  0,034 (0,448) 0,655 0,058 0,725 0,470 

Sektor Pekerjaan  
 

  
 

  -0,038 (-0,573) 0,568 -0,027 -0,401 0,689 

Rata-rata pendapatan perbulan 
 

  
 

  0,03 (0,204) 0,839 0,06 0,391 0,697 

Tingkat Pendapatan Keluarga 
 

  
 

  0,049 (0,321) 0,749 0,038 0,24 0,811 

Pengetahuan Investasi Dasar  
 

  
 

  
 

  -0,059 -0,347 0,729 

Pengetahuan Investasi Lanjutan  
 

  
 

  
 

  0,112 0,577 0,566 

Pengetahuan Asuransi Dasar  
 

  
 

  
 

  0,293 0,193 0,193 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan  
 

  
 

  
 

  -0,174 -0,714 0,477 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar 
 

  
 

  
 

  0,196 0,828 0,410 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 
Lanjutan  

 
  

 
  

 
  -0,251 -1,086 0,280 

Adjusted R Square -0,009 -0,017 0,006 -0,01 

Sumber: data primer, diolah 2018                                     Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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Tabel 4.10 Hasil Regresi Logistik Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Saving Pekerja Migran Indonesia 

 
Keputusan Menabung {b (sig)} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,048 (0,746) 
  

0,11 (0,583) -0,67 (0,243) 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan 0,082 (0,655) 
  

0,139 (0,557) 1,335 (0,041)** 

Pengetahuan Menabung Dasar    
 

-0,049 (0,894) -0,222 (0,657) 0,753 (0,362) 

Pengetahuan Menabung Lanjutan    
 

0,25 (0,476) 0,111 (0,812) -0,607 (0,408) 

Jenis Kelamin   
   

-0,528 (0,506) -1,33 (0,211) 

Usia   
   

0,256 (0,692) 0,173 (0,825) 

Suku   
   

0,112 (0,471) -0,039 (0,828) 

Pendidikan   
   

-0,416 (0,327) -0,992 (0,115) 

Negara Bekerja   
   

-0,033 (0,83) 0,048 (0,828) 

Sektor Pekerjaan    
   

-0,022 (0,884) 0,184 (0,333) 

Rata-rata pendapatan perbulan   
   

0,515 (0,179) 1,043 (0,039)** 

Tingkat Pendapatan Keluarga   
   

0,491 (0,346) 1,24 (0,135) 

Pengetahuan Investasi Dasar    
     

0,841 (0,277) 

Pengetahuan Investasi Lanjutan    
     

-1,26 (0,153) 

Pengetahuan Asuransi Dasar    
     

1,216 (0,123) 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan   
     

-2,492 (0,015)** 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar    
     

1,69 (0,048)** 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan    
     

-1,73 (0,099)*** 

Nagelkerke R Square 0,014 0,010 0,135 0,357 

Sumber: data primer, diolah 2018                                  Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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a. Interpretasi Uji Regresi Linear terhadap Keputusan Menabung Pekerja 

Migran Indonesia 

Pada tabel 4.9,  hasil analisis berfokus pada output regresi linear 

berganda. Model 1 menunjukkan nilai Adjusted R Square -0,009 yang 

memiliki pengertian bahwa variabel pada model 1 (Literasi Keuangan 

Dasar dan Literasi Keuangan Lanjutan) tidak dapat menjelaskan varians 

pada variabel terikatnya atau dengan kata lain, keputusan menabung tidak 

dijelaskan oleh Literasi Keuangan Dasar dan Literasi Keuangan Lanjutan. 

Nilai Sig. pada variabel Literasi Keuangan Dasar dan Literasi Keuangan 

Lanjutan berturut-turut sebesar 0,332 dan 0,752 dimana keduanya lebih 

besar dari tingkat signifikansi α = 1%; 5% dan 10%, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa literasi keuangan dasar dan literasi keuangan lanjutan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung Pekerja Migran 

Indonesia. Persamaan regresi linear pada model 1 adalah Y = 5,557 + 

0,068LKD – 0,026LKL. Penjelasan dari persamaan tersebut adalah 

konstanta 5,557 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai LKD dan LKL 

maka keputusan menabung pekerja migran indonesia sebesar 5,557. 

Koefisien regresi LKD sebesar 0,068 menyatakan bahwa setiap ada 

penambahan 1 nilai LKD, maka akan meningkatkan keputusan menabung 

Pekerja Migran Indonesia sebesar 0,068 dan koefisien regresi LKL sebesar 

0,026 menyatakan bahwa setiap pengurangan 1 nilai LKL akan 

menurunkan keputusan menabung sebesar 0,026. 
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Masih pada model regresi linear, model 2 menunjukkan nilai 

Adjusted R Square -0,017 yang memiliki pengertian bahwa variabel pada 

model 2 (Pengetahuan menabung dasar dan Pengetahuan menabung 

lanjutan) tidak dapat menjelaskan varians pada variabel terikatnya atau 

dengan kata lain, keputusan menabung tidak dijelaskan oleh Pengetahuan 

menabung dasar dan Pengetahuan menabung lanjutan. Nilai Sig. pada 

variabel Pengetahuan menabung dasar dan Pengetahuan menabung lanjutan 

berturut-turut sebesar 0,897 dan 0,617 dimana keduanya lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 1%; 5% dan 10%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Pengetahuan menabung dasar dan Pengetahuan menabung lanjutan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung Pekerja Migran Indonesia. 

Persamaan regresi linear pada model 2 adalah Y = 6,180 + 0,023DSSCORE 

– 0,08DLSCORE. Penjelasan dari persamaan tersebut adalah konstanta 

6,180 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai DSSCORE dan DLSCORE 

maka keputusan menabung sebesar 6,180. Koefisien regresi DSSCORE 

sebesar 0,023 menyatakan bahwa setiap ada penambahan 1 nilai 

DSSCORE, maka akan meningkatkan keputusan menabung Pekerja Migran 

Indonesia sebesar 0,023 dan koefisien regresi DLSCORE sebesar 0,08 

menyatakan bahwa setiap pengurangan 1 nilai LKL akan menurunkan 

keputusan menabung sebesar 0,08. 

Pada model 3 nilai Adjusted R Square sebesar 0,006 atau 0,6% 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas dalam model 3 yang berupa 

Score Total Literasi Keuangan Dasar, Score Total Literasi Keuangan 
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Lanjutan, Pengetahuan Menabung Dasar, Pengetahuan Menabung 

Lanjutan, Jenis Kelamin, Usia, Suku, Pendidikan, Negara Bekerja, Sektor 

Pekerjaan, Rata-rata pendapatan perbulan dan tingkat pendapatan keluarga 

terhadap variabel terikat sebesar 0,6%, sisanya dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model regresi ini. Nilai Sig. 

pada variabel kontrol demografi jenis kelamin sebesar 0,033 (0,033 < 0,05), 

sehingga kontrol demografi jenis kelamin berpengaruh terhadap keputusan 

menabung, sedangkan variabel Score Total Literasi Keuangan Dasar, Score 

Total Literasi Keuangan Lanjutan, Pengetahuan Menabung Dasar, 

Pengetahuan Menabung Lanjutan, Usia, Suku, Pendidikan, Negara Bekerja, 

Sektor Pekerjaan, Rata-rata pendapatan perbulan dan tingkat pendapatan 

keluarga tidak signifikan terhadap keputusan menabung pekerja migran 

Indonesia. Persamaan regresi pada model ini adalah Y = 5,690 + 0,05LKD 

– 0,004LKL – 0,031DSSCORE – 0,159DLSCORE – 0,805JK + 0,146U – 

0,091S + 0,297PDK + 0,034NB – 0,038PKD + 0,03RPB + 0,049TPK. 

Perjelasan dari persamaan tersebut adalah ketika nilai semua variabel bebas 

nya 0, maka konstanta/besar keputusan menabung adalah 5,690. Koefisien 

regresi LKD sebesar 0,05 menyatakan bahwa setiap ada penambahan 1 nilai 

LKD, maka akan meningkatkan keputusan menabung Pekerja Migran 

Indonesia sebesar 0,05. Penafsiran yang sama dilakukan untuk semua 

konstanta pada keputusan menabung. 

Model 4 menunjukkan Adjusted R Square sebesar -0,01 yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas pada model 
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4 terhadap keputusan menabung. Persamaan regresi linearnya adalah Y = 

5,690 - 0,125LKD + 0,077LKL + 0DSSCORE – 0,126DLSCORE – 

0,904JK + 0,098U – 0,109S + 0,251PDK + 0,058NB – 0,027PKD + 

0,06RPB + 0,038TPK – 0,059DISCORE + 0,112LISCORE + 

0,293DASCORE – 0,174LASCORE + 0,196DPSCORE – 0,251LPSCORE. 

Konstanta menunjukkan 5,690 yang artinya ketika variabel bebasnya 

bernilai 0, maka besar nilai keputusan menabung adalah 5,690. Koefisien 

regresi LKD sebesar 0,125 menyatakan bahwa setiap ada pengurangan 1 

nilai LKD, maka akan menurunkan keputusan menabung Pekerja Migran 

Indonesia sebesar 0,125. Penafsiran yang sama dilakukan untuk semua 

konstanta pada keputusan menabung. 

b. Interpretasi Uji Regresi Logistik terhadap Keputusan Menabung 

Tabel 4.10 menunjukkan hasil output analisis model menggunakan 

regresi logistik biner. Dalam analisis regresi logistik biner, hanya berlaku 

untuk model nomer 1, 2, 3 dan 6. Dari analisis yang dilakukan, secara umum 

interpretasi hampir sama dengan dengan hasil output pada regresi linear 

berganda. Hasil menunjukkan bahwa hanya model 6 yang menunjukkan 

nilai literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan menabung. 

Model 6 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square (dalam regresi 

linear disebut juga dengan Pseudo R Square) sebesar 0,357 yang 

menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikatnya adalah sebesar 35,7% dan sisanya 64,3% (100% - 35,7% = 
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64,3%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada 

model ini. Pada variabel Literasi Keuangan Lanjutan, Pengetahuan asuransi 

lanjutan dan Pengetahuan perencanaan pensiun dasar, nilai Sig. berturut-

turut adalah 0,041; 0,015 dan 0,048, dimana ketiganya lebih kecil dari α = 

5% atau 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel bebas tersebut 

mempengaruhi keputusan menabung Pekerja Migran Indonesia. Persamaan 

model regresi logistik pada model 6 adalah Log (P / 1 – p) = -3,216 – 

0,67LKD + 1,335LKL + 0,753DSSCORE – 0,607DLSCORE – 1,33JK + 

0,173U – 0,039S – 0,992PDK + 0,048NB + 0,184PKD + 1,043RPB + 

1,24TPK + 0,841DISCORE – 1,26LISCORE + 1,216DASCORE – 

2,492LASCORE + 1,69DPSCORE – 1,73LPSCORE. Interpretasi dari 

persamaan tersebut menjelaskan bahwa koefisien LKD sebesar 0,67 artinya 

setiap pengurangan 1 nilai LKD  akan meningkatkan probabilitas keputusan 

menabung pekerja migran indonesia sebesar 0,67. Koefisien LKL sebesar 

1,335 artinya setiap penambahan 1 nilai LKL maka akan meningkatkan 

probabilitas keputusan menabung pekerja migran indonesia sebesar 1,335. 

Penafsiran yang sama dilakukan untuk semua koefisien pada keputusan 

menabung pekerja migran indonesia.  
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4.4.2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Pekerja Migran 

Indonesia 

Keputusan investasi pada penelitian ini diuji menggunakan 2 alat 

analisis regresi dengan model yang sama dengan keputusan menabung. 

Berikut adalah output dari analisis regresi keputusan  investasi  :
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Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Pekerja Migran Indonesia 

  Keputusan Investasi {b-(t score)-Sig} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,022 (0,445) 0,657 
 

  -0,044 (-0,698) 0,487 -0,146 -1,121 0,265 

Score Total Literasi Keuangan 

Lanjutan 

0,116 

*** 

(1,95) 0,054 
 

  0,171 

** 

(2,344) 0,021 0,455 

* 

3,077 0,003 

Pengetahuan Investasi Dasar      0,266 

** 

(2,472) 0,015 0,244 

*** 

(1,758) 0,082 0,262 

** 

2,239 0,028 

Pengetahuan Investasi Lanjutan      0,032 (0,252) 0,802 -0,146 (-0,916) 0,362 0,017 0,127 0,899 

Jenis Kelamin     
 

  (-0,485)*** (-1,845) 0,068 (-0,503)*** -1,897 0,061 

Usia     
 

  (-0,448)** (-2,181) 0,032 (-0,432)** -2,064 0,042 

Suku     
 

  -0,031 (-0,734) 0,465 -0,03 -0,67 0,505 

Pendidikan     
 

  0,096 (0,771) 0,443 0,03 0,227 0,821 

Negara Bekerja     
 

  -0,07 (-1,288) 0,201 -0,081 -1,466 0,146 

Sektor Pekerjaan      
 

  0 (0,003) 0,998 0,011 0,235 0,815 

Rata-rata pendapatan perbulan     
 

  0,141 (1,364) 0,176 0,151 1,436 0,154 

Tingkat Pendapatan Keluarga     
 

  0,043 (0,397) 0,692 0,053 0,485 0,629 

Pengetahuan Asuransi Dasar      
 

  
 

  -0,007 -0,048 0,962 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan      
 

  
 

  0,092 0,551 0,583 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Dasar  

    
 

  
 

  -0,162 -0,998 0,321 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Lanjutan  

    
 

  
 

  0,113 0,713 0,478 

Pengetahuan Menabung Dasar      
 

  
 

  0,065 0,5 0,618 

Pengetahuan Menabung Lanjutan      
 

  
 

  0,059 0,457 0,649 

Adjusted R Square 0,045 0,056 0,111 0,125 

Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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Tabel 4.12 Hasil Regresi Logistik Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Pekerja Migran Indonesia 

  

  Keputusan Investasi {b (sig)} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,112 (0,235) 
  

0,079 (0,545) -0,008 (0,976) 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan 0,024 (0,832) 
  

0,116 (0,447) 0,496 (0,13) 

Pengetahuan Investasi Dasar  
  

0,367 (0,074)*** 0,159 (0,573) 0,355 (0,372) 

Pengetahuan Investasi Lanjutan  
  

-0,117 (0,62) -0,254 (0,451) -0,683 (0,132) 

Jenis Kelamin 
    

-0,816 (0,122) -0,911 (0,107) 

Usia 
    

0,07 (0,863) 0,253 (0,547) 

Suku 
    

0,082 (0,357) 0,1 (0,307) 

Pendidikan 
    

0,117 (0,647) -0,024 (0,93) 

Negara Bekerja 
    

-0,098 (0,363) -0,126 (0,277) 

Sektor Pekerjaan  
    

-0,093 (0,335) -0,054 (0,605) 

Rata-rata pendapatan perbulan 
    

0,421 (0,059)*** 0,611 (0,021)** 

Tingkat Pendapatan Keluarga 
    

-0,15 (0,496) -0,135 (0,554) 

Pengetahuan Menabung Dasar  
      

0,293 (0,489) 

Pengetahuan Menabung Lanjutan  
      

-0,276 (0,479) 

Pengetahuan Asuransi Dasar  
      

0,169 (0,685) 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan  
      

-1,231 (0,015)** 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar  
      

-0,017 (0,968) 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun 

Lanjutan  

      
-0,147 (0,767) 

Nagelkerke R Square 0,032 

 

0,043 

 

0,161 

 

0,248 

 

Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10%
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a. Interpretasi Uji Regresi Linear terhadap Keputusan Investasi Pekerja 

Migran Indonesia 

Pada tabel 4.11 menunjukkan hasil output yang dilakukan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada model 1 

menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 4,5% yang artinya adalah 

variabel literasi keuangan dasar dan literasi keuangan lanjutan dapat 

menjelaskan keputusan investasi pekerja migran indonesia sebesar 4,5% 

dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar kedua variabel bebas 

tersebut. Nilai sig pada literasi keuangan lanjutan menunjukkan angka 

0,054 dimana angka tersebut berada di bawah derajat alpha 10% 

sehingga variabel literasi keuangan lanjutan berpengaruh terhadap 

keputusan investasi pekerja migran indonesia. Persamaan model 1 yaitu 

Y = 2,084 + 0,022LKD + 0,116LKL. Model persamaan tersebut, 

konstanta sebesar 2,084 memiliki pengertian ketika variabel bebas 

nilainya 0, maka nilai keputusan investasi pekerja migran indonesia 

adalah 2,084 dan ketika ada penambahan koefisien 1 pada LKD akan 

meningkatkan keputusan investasi pekerja migran Indonesia sebesar 

0,222.  

Model 2 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,056 

yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikatnya sebesar 5,6% dan sisanya sebesar 94,4% 

(100% - 5,6%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar model 2. Nilai Sig. 

pada Pengetahuan Investasi Dasar sebesar 0,015 dimana angka tersebut 
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menunjukkan kurang dari α = 5% (0,015 < 0,05), sehingga variabel bebas 

berupa pengetahuan investasi dasar berpengaruh terhadap keputusan 

investasi pekerja migran indonesia. Persamaan model 2 yaitu Y = 2,875 

+ 0,266DISCORE + 0,032LISCORE. Dari model persamaan tersebut, 

konstanta sebesar 2,875 memiliki pengertian ketika variabel bebas 

nilainya 0, maka nilai keputusan investasi pekerja migran indonesia 

adalah 2,875 dan ketika ada penambahan koefisien 1 pada DISCORE 

akan meningkatkan keputusan investasi pekerja migran Indonesia 

sebesar 0,266. Penafsiran yang sama dilakukan untuk ketiga model 

lainnya pada keputusan investasi pekerja migran indonesia. 

b. Interpretasi Uji Regresi Logistik terhadap Keputusan Investasi Pekerja 

Migran Indonesia 

Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil output model regresi logistik 

pada pengujian keputusan investasi pekerja migran Indonesia. Penulis 

ambil secara acak, pada model 3 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square 

(dalam regresi linear disebut juga dengan Pseudo R Square) sebesar 

0,161 yang menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikatnya adalah sebesar 16,1% dan sisanya 83,9% 

(100% - 16,1% = 83,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel 

yang digunakan pada model ini. Pada variabel bebas rata-rata pendapatan 

perbulan pekerja migran indonesia, nilai Sig. adalah 0,059 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari α = 10% atau 0,1 sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel pendapatan bulanan pekerja migran indonesia 
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mempengaruhi probabilitas keputusan investasi Pekerja Migran 

Indonesia. Persamaan regresi logistik pada model 3 adalah Log (P / 1 – 

p) = - 1,249 + 0,079LKD + 0,116LKL + 0,159DISCORE – 

0,254LISCORE – 0,816JK + 0,07U + 0,082S + 0,117PDK – 0,098NB – 

0,093PKD + 0,421RPB – 0,15TPK. . Interpretasi dari persamaan tersebut 

menjelaskan bahwa koefisien LKD sebesar 0,079 artinya setiap 

penambahan 1 nilai LKD  akan meningkatkan probabilitas keputusan 

investasi pekerja migran indonesia sebesar 0,079. Koefisien LKL sebesar 

0,116 artinya setiap ada penambahan 1 nilai LKL maka akan 

meningkatkan probabilitas keputusan investasi pekerja migran indonesia 

sebesar 0,116. Penafsiran yang sama dilakukan untuk semua koefisien 

pada keputusan investasi pekerja migran indonesia.  

4.4.3. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Asuransi dan Perencanaan  

Pensiun 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan 2 alat regresi yaitu 

regresi linear dan regresi logistik. Hasil dari pengujian pengembangan 

hipotesis tersebut, akan ditunjukkan di bawah ini :  
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Tabel 4.13 Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Asuransi Pekerja Migran Indonesia 

  Keputusan Asuransi {b-(t score)-Sig} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar -0,065 (-1,341) 0,183 
   

-0,095 (-1,646) 0,103 -0,277** (-2,177) 0,032 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan 0,078 (1,357) 0,178 
   

0,088 (1,449) 0,151 0,15 (1,038) 0,302 

Pengetahuan Asuransi Dasar   
  

0,005 (0,04) 0,968 0,046 (0,279) 0,781 -0,128 (-0,855) 0,395 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan    
  

0,032 (0,199) 0,843 0,063 (0,363) 0,718 0,172 (1,054) 0,295 

Jenis Kelamin   
     

-0,317 (-1,253) 0,213 -0,364 (-1,403) 0,164 

Usia   
     

0,098 (0,49) 0,625 0,079 (0,386) 0,7 

Suku   
     

-0,085** (-2,03) 0,045 -0,101 (-2,314) 0,023 

Pendidikan   
     

0,041 (0,336) 0,738 0,037 (0,289) 0,773 

Negara Bekerja   
     

-0,141* (-2,754) 0,007 -0,154* (-2,862) 0,005 

Sektor Pekerjaan    
     

0,021 (0,469) 0,64 0,024 (0,527) 0,599 

Rata-rata pendapatan perbulan   
     

-0,134 (-1,323) 0,189 -0,134 (-1,302) 0,196 

Tingkat Pendapatan Keluarga   
     

0,174*** (1,696) 0,093 0,153 (1,433) 0,155 

Pengetahuan Menabung Dasar    
        

0,019 (0,15) 0,881 

Pengetahuan Menabung Lanjutan    
        

-0,091 (-0,726) 0,47 

Pengetahuan Investasi Dasar    
        

-0,03 (-0,261) 0,794 

Pengetahuan Investasi Lanjutan    
        

0,188 (1,446) 0,152 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar    
        

-0,026 (-0,164) 0,87 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan    
        

0,076 (0,491) 0,625 

Adjusted R Square 0,003 

 

-0,019 

 

0,071 

 

0,07 

 

Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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Tabel 4.14 Hasil Regresi Logistik Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Asuransi Pekerja Migran Indonesia 

  Keputusan Asuransi {b (sig)}  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,028 (0,746) 
  

-0,052 (0,64) -0,346 (0,174) 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan 0,017 (0,867) 
  

0,043 (0,714) 0,076 (0,785) 

Pengetahuan Asuransi Dasar  
  

0,272 (0,266) 0,373 (0,238) 0,556 (0,156) 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan 
  

0,007 (0,979) 0,012 (0,97) 0,034 (0,937) 

Jenis Kelamin 
    

-0,452 (0,35) -0,502 (0,328) 

Usia 
    

0,131 (0,729) 0,106 (0,791) 

Suku 
    

-0,071 (0,374) -0,101 (0,234) 

Pendidikan 
    

-0,072 (0,757) -0,109 (0,666) 

Negara Bekerja 
    

-0,112 (0,257) -0,15 (0,162) 

Sektor Pekerjaan  
    

-0,023 (0,793) -0,011 (0,903) 

Rata-rata pendapatan perbulan 
    

0,19 (0,333)  0,209 (0,31) 

Tingkat Pendapatan Keluarga 
    

0,111 (0,579) 0,057 (0,79) 

Pengetahuan Menabung Dasar  
      

0,166 (0,657) 

Pengetahuan Menabung Lanjutan 
      

-0,343 (0,322) 

Pengetahuan Investasi Dasar  
      

0,55 (0,113) 

Pengetahuan Investasi Lanjutan  
      

0,076 (0,851) 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar  
      

0,608 (0,12) 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan 
      

0,014 (0,975) 

Nagelkerke R Square 0,003 0,201 0,072 0,139 

Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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a. Interpretasi Uji Regresi Linear terhadap Keputusan Asuransi Pekerja 

Migran Indonesia 

Pada tabel 4.13 menunjukkan hasil output yang dilakukan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Diambil secara acak, 

model 3 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,071 yang 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikatnya sebesar 7,1% dan sisanya sebesar 92,9% (100% - 

7,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model 3. Nilai Sig. pada 

variabel kontrol demografi suku sebesar 0,045 dimana angka tersebut 

menunjukkan kurang dari α = 5% (0,015 < 0,05), nilai Sig. pada variabel 

kontrol tempat negara bekerja sebesar 0,007 dimana angka tersebut 

kurang dari α = 1% (0,007 < 0,01) dan nilai Sig. pada variabel kontrol 

tingkat pendapatan keluarga sebesar 0,093 dimana angka tersebut kurang 

dari α = 10% (0,093 < 0,1) menunjukkan bahwa variabel bebas berupa 

suku, tempat negara bekerja dan tingkat pendapatan keluarga 

berpengaruh terhadap keputusan asuransi pekerja migran indonesia. 

Persamaan model 3 yaitu Y = 3,112 – 0,095LKD + 0,088LKL + 

0,046DASCORE + 0,063LASCORE – 0,317JK + 0,098U – 0,085S + 

0,041PDK – 0,141NB + 0,021PKD – 0,134RPB + 0,174TPK. Dari 

model persamaan tersebut, konstanta sebesar 3,112 memiliki pengertian 

ketika variabel bebas nilainya 0, maka nilai keputusan asuransi pekerja 

migran indonesia adalah 3,112 dan ketika ada pengulangan koefisien 1 

pada LKD akan menurunkan keputusan investasi pekerja migran 
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Indonesia sebesar 0,095. Penafsiran yang sama dilakukan untuk 

persamaan lain. 

Pada model 6 menunjukkan bahwa literasi keuangan dasar 

berpengaruh terhadap keputusan asuransi pekerja migran indonesia. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai sig pada variabel LKL sebesar 0,032 

(0,032 < derajat alpha 5%). Penafsiran yang sama dilakukan untuk 

persamaan lain dari pengaruh literasi keuangan  terhadap keputusan 

asuransi pekerja migran indonesia.  

b. Interpretasi Uji Regresi Logistik terhadap Keputusan Asuransi Pekerja 

Migran Indonesia 

Pada tabel 4.13, tidak terdapat model yang memberikan 

signifikansi di bawah derajat α. Data menunjukkan hasil output model 

regresi logistik pada pengujian keputusan asuransi pekerja migran 

Indonesia. Penulis ambil secara acak, pada model 1 menunjukkan nilai 

Nagelkerke R Square (dalam regresi linear disebut juga dengan Pseudo 

R Square) sebesar 0,003 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel 

terikatnya atau kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikatnya adalah sebesar 0,3% dan sisanya 99,7% (100% - 0,3% = 

99,7%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada 

model 1. Dari kolom Sig, tidak ada yang menunjukkan tingkat sig di 

bawah derajat α, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel 

bebas yang mempengaruhi propabilitas variabel terikat. Persamaan 
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regresi logistik pada model 3 adalah Log (P / 1 – p) = - 0,314 + 0,028LKD 

+ 0,017LKL. Interpretasi dari persamaan tersebut menjelaskan bahwa 

koefisien LKD sebesar 0,028 artinya setiap ada penambahan 1 nilai LKD   

akan meningkatkan probabilitas keputusan asuransi pekerja migran 

indonesia sebesar 0,028 dan koefisien LKL sebesar 0,017 artinya setiap 

ada penambahan 1 nilai LKL maka akan meningkatkan probabilitas 

keputusan asuransi pekerja migran indonesia sebesar 0,017. Penafsiran 

yang sama dilakukan untuk semua koefisien pada keputusan asuransi 

pekerja migran indonesia. 

 

 

 

 

 



112 

 

112 

Tabel 4.15 Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Perencanaan Pensiun Pekerja 

Migran Indonesia 

  Keputusan Perencaan Pensiun {b-(t score)-Sig} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,205** (2,351) 0,021 
   

0,22** (2,138) 0,035 0,132 (0,566) 0,573 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan -0,16 (-1,543) 0,126 
   

-0,191 (-1,598) 0,113 0,432 (1,626) 0,107 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar   
  

0,142 (0,544) 0,587 -0,218 (-0,679) 0,499 -0,103 (-0,353) 0,725 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan   
  

-0,159 (-0,568) 0,571 0,134 (0,423) 0,673 -0,113 (-0,397) 0,692 

Jenis Kelamin   
     

-0,296 -0,624) 0,534 -0,379 (-0,798) 0,427 

Usia   
     

0,668*** (1,759) 0,082 0,64*** (1,706) 0,092 

Suku   
     

0,04 (0,49) 0,625 0,049 (0,613) 0,542 

Pendidikan   
     

0,17 (0,745) 0,458 0,006 (0,025) 0,98 

Negara Bekerja   
     

-0,092 (-0,946) 0,346 -0,064 (-0,655) 0,514 

Sektor Pekerjaan    
     

-0,082 (-0,969) 0,335 -0,037 (-0,436) 0,664 

Rata-rata pendapatan perbulan   
     

0,174 (0,912) 0,364 0,27 (1,428) 0,157 

Tingkat Pendapatan Keluarga   
     

-0,23 (-1,197) 0,234 -0,088 (-0,448) 0,655 

Pengetahuan Menabung Dasar   
        

0,481** (2,065) 0,042 

Pengetahuan Menabung Lanjutan    
        

0,028 (0,122) 0,903 

Pengetahuan Investasi Dasar   
        

0,133 (0,633) 0,528 

Pengetahuan Investasi Lanjutan   
        

(-0,595)** (-2,493) 0,015 

Pengetahuan Asuransi Dasar    
        

0,403 (1,465) 0,146 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan   
        

-0,472 (-1,574) 0,119 

Adjusted R Square 0,033 

  

-0,014 

  

0 

  

0,054 

  

Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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Tabel 4.16 Hasil Regresi Logistik Berganda Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Perencanaan Pensiun Pekerja 

Migran Indonesia 

  Keputusan Perencaan Pensiun {b (sig)} 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 6 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,007 0,945 
  

-0,093 0,486 -0,501 0,187 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan -0,089 0,453 
  

-0,121 0,428 0,195 0,61 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Dasar    
 

0,14 0,631 0,615 0,123 0,985 0,06*** 

Pengetahuan Perencanaan Pensiun Lanjutan   
 

-0,336 0,298 -0,602 0,179 -0,829 0,182 

Jenis Kelamin         -0,955 0,1 -0,858 0,164 

Usia   
   

0,711 0,262 0,736 0,215 

Suku   
   

-0,281 0,004* -0,316 0,003* 

Pendidikan   
   

0,089 0,755 -0,044 0,893 

Negara Bekerja   
   

0,096 0,412 0,012 0,927 

Sektor Pekerjaan    
   

-0,157 0,142 -0,117 0,316 

Rata-rata pendapatan perbulan   
   

0,25 0,297 0,421 0,148 

Tingkat Pendapatan Keluarga   
   

-0,162 0,494 -0,143 0,588 

Pengetahuan Menabung Dasar    
     

0,528 0,328 

Pengetahuan Menabung Lanjutan    
     

-0,216 0,631 

Pengetahuan Investasi Dasar    
     

0,885 0,094*** 

Pengetahuan Investasi Lanjutan   
     

-0,303 0,578 

Pengetahuan Asuransi Dasar    
     

0,055 0,918 

Pengetahuan Asuransi Lanjutan   
     

-1 0,113 

Nagelkerke R Square  0,010 

  

 0,016 

  

 0,307 

  

 0,379 

  

 
Sumber: data primer, diolah 2018                                            Sig: * = < 0,01 atau 1%; ** = < 0,05 atau 5%; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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a. Interpretasi Uji Regresi Linear terhadap Keputusan Perencanaan 

Pensiun Pekerja Migran Indonesia 

Tabel 4.15 menunjukkan hasil output regresi linear pada 

keputusan perencanaan pensiun pekerja migran indonesia. Model 6 

menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,054 yang menjelaskan 

bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikatnya sebesar 5,4% dan sisanya sebesar 94,6% (100% - 5,4%) 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model 6. Pada model 6, variabel usia 

menunjukkan nilai Sig 0,092 yang lebih rendah dari derajat α = 10% 

(0,092 < 0,1); variabel pengetahuan menabung dasar sebesar 0,042 yang 

lebih rendah dari derajat α = 5% (0,042 < 0,05) dan variabel pengetahuan 

investasi lanjutan sebesar 0,015 yang lebih rendah dari derajat α = 5% 

(0,015 < 0,05). Ketiga variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikansi 

yang lebih rendah dari derajat alpha, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel usia, pengetahuan menabung dasar dan pengetahuan investasi 

lanjutan pada model 6 mempengaruhi keputusan perencanaan pensiun 

pekerja migran indonesia. Persamaan regresi pada model 6 adalah Y = 

5,272 + 0,132LKD + 0,432LKL – 0,103DPSCORE – 0,113LPSCORE – 

0,379JK + 0,64U + 0,049S + 0,006PDK – 0,064NB – 0,037PKD + 

0,27RPB – 0,088TPK + 0,481DSSCORE + 0,028LSSCORE + 

0,133DISCORE – 0,595LISCORE + 0,403DASCORE –

0,472LASCORE. Konstanta 5,272 menjelaskan bahwa ketika tidak ada 

pengaruh variabel bebas dalam model 6, maka keputusan perencanaan 
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pensiun pekerja migran indonesia sebesar 5,272. Koefisien LKD sebesar 

0,132 menjelaskan ketika terdapat nilai 1 pada variabel tersebut maka 

akan meningkatkan keputusan perencaan pensiun pekerja migran 

indonesia sebesar 0,132. Penafsiran yang sama dilakukan untuk semua 

model pada keputusan perencanaan pensiun lainnya. 

Berbeda dengan model 6, model 1 dan 3 menunjukkan nilai sig 

LKD yang lebih kecil dari derajat alpha 5% (0,021 dan 0,035). Hal 

tersebut menjelaskan bahwa literasi keuangan dasar berpengaruh 

terhadap keputusan perencanaan pensiun pekerja migran indonesia. 

b. Interpretasi Uji Regresi Logistik terhadap Keputusan Perencanaan 

Pensiun Pekerja Migran Indonesia 

Tabel 4.16 menunjukkan hasil output analisis model 

menggunakan regresi logistik biner terhadap keputusan perencanaan 

pensiun pekerja migran indonesia.  

Model 6 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square (dalam regresi 

linear disebut juga dengan Pseudo R Square) sebesar 0,379 yang 

menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikatnya adalah sebesar 37,9% dan sisanya 62,1% (100% - 

37,9% = 62,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang 

digunakan pada model 6. Pada model 6, nilai Sig. pada variabel 

pengetahuan perencanaan pensiun dasar sebesar 0,06 dimana angka 

tersebut menunjukkan kurang dari α = 10% (0,015 < 0,1), nilai Sig. pada 
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variabel kontrol suku sebesar 0,003 dimana angka tersebut kurang dari α 

= 1% (0,003 < 0,01) dan nilai Sig. pada variabel pengetahuan investasi 

dasar sebesar 0,094 dimana angka tersebut kurang dari α = 10% (0,093 < 

0,1) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perencaan pensiun, 

variabel kontrol demografi berupa suku dan pengetahuan investasi dasar 

berpengaruh terhadap probabilitas keputusan perencanaan pensiun 

pekerja migran indonesia.  

Persamaan model 6 yaitu Log (P / 1 – p) = 4,155 – 0,501LKD + 

0,195LKL + 0,985DPSCORE – 0,829LPSCORE – 0,858JK + 0,736U – 

0,316S – 0,044PDK + 0,012NB – 0,117PKD + 0,421RPB – 0,143TPK + 

0,528DSSCORE – 0,216LSSCORE + 0,885DISCORE – 

0,303LISCORE + 0,055DASCORE -1LASCORE. Dari model 

persamaan tersebut, konstanta sebesar 4,155 memiliki pengertian ketika 

variabel bebas nilainya 0, maka nilai keputusan perencanaan pensiun 

pekerja migran indonesia sebesar 4,155 dan ketika ada pengurangan 1 

nilai pada LKD akan meningkatkan probabilitas keputusan perencanaan 

pensiun pekerja migran Indonesia sebesar 0,501. Penafsiran yang sama 

dilakukan untuk persamaan lain dan ketiga model lainnya pada 

keputusan perencanaan pensiun pekerja migran indonesia. 
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4.4.4. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Remitansi Pekerja Migran 

Indonesia 

Pada pengujian keputusan remitansi pekerja migran indonesia, 

model yang digunakan hanya model 4 dan 5 karena disesuaikan dengan 

kebutuhan variabel bebas yang digunakan. Selain itu, pengujian hanya 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda karena jawaban 

responden pada kuesioner menunjukkan unit jawaban berupa interval atau 

menggunakan skala likert. Berikut merupakan hasil output pengujian : 

Tabel 4.17 Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Literasi Keuangan 

terhadap Keputusan Remitansi Pekerja Migran Indonesia 
 

Keputusan Remitansi 

Model 4 Model 5 

Jenis Kelamin -0,19 (-0,452) 0,652 -0,151 (-0,351) 0,727 

Usia 0,846** (2,373) 0,02 0,721*** (1,881) 0,063 

Suku -0,106 (-1,53) 0,129 -0,09 (-1,276) 0,205 

Pendidikan -0,084 (-0,405) 0,686 -0,139 (-0,63) 0,53 

Negara Bekerja -0,138 (-1,592) 0,115 -0,149*** (-1,691) 0,094 

Sektor Pekerjaan  -0,159** (-2,156) 0,034 -0,181** (-2,421) 0,018 

Rata-rata pendapatan perbulan 0,039 (0,233) 0,816 0,084 (0,499) 0,619 

Tingkat Pendapatan Keluarga -0,102 (-0,603) 0,548 -0,122 (-0,728) 0,469 

Score Total Literasi Keuangan Dasar 0,231*** (2,782) 0,007 -0,146 (-0,276) 0,783 

Score Total Literasi Keuangan Lanjutan -0,043 (-0,436) 0,664 0,861 (1,118) 0,267 

Pure Altruism (PASCORE) 0,47* (5,375) 0 0,712 (1,42) 0,159 

Pure Self Interest (PSSCORE) 0,078 (0,859 0,392 -0,575 (-1,146) 0,255 

Tempered Altruism (TASCORE) 0,106 (1,474) 0,144 1,077** (2,352) 0,021 

Literasi Keuangan Dasar x Pure Altruism 
   

0,062 (1,437) 0,154 

Literasi Keuangan Dasar x Pure Self Interest 
   

-0,031 (-0,83) 0,409 

Literasi Keuangan Dasar x Tempered Altruism 
   

-0,016 (-0,526) 0,6 

Literasi Keuangan Lanjutan x Pure Altruism 
   

-0,097 (-1,562) 0,122 

Literasi Keuangan Lanjutan x Pure Self Interest 
   

0,102** (2,12) 0,037 

Literasi Keuangan Lanjutan x Tempered Altruism 
   

(-0,078)** (-1,986) 0,05 

Adjusted R Square 0,431 0,456 

Sumber: data primer, diolah 2018              Sig: * = < 0,01; ** = < 0,05; dan *** = < 0,1 atau 10% 
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Dari data di atas, penulis mengambil secara acak model 4 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,431 yang 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikatnya sebesar 43,1% dan sisanya sebesar 56,9% (100% - 

43,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model 4. Pada model 4, variabel 

usia dan sektor pekerjaan menunjukkan nilai Sig 0,02 dan 0,034 yang lebih 

rendah dari derajat α = 5% (0,02 < 0,05); variabel literasi keuangan dasar 

sebesar 0,007 yang lebih rendah dari derajat α = 10% (0,007 < 0,1) dan 

variabel pure altruism sebesar 0 yang lebih rendah dari derajat α = 1% (0 < 

0,01). Keempat variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikansi yang 

lebih rendah dari derajat alpha, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

ysia, sektor pekerjaan, pengetahuan literasi keuangan dasar dan pure 

altruism pada model 4 mempengaruhi keputusan remitansi pekerja migran 

indonesia. 

Persamaan regresi pada model 4 adalah Y = - 1,767 – 0,19JK + 

0,846U – 0,106S – 0,085PDK – 0,138NB – 0,159PKD + 0,039RPB – 

0,102TPK + 0,231LKD – 0,043LKL + 0,47PA + 0,078PS + 0,106TA. 

Konstanta 1,767 menjelaskan bahwa ketika tidak ada pengaruh variabel 

bebas dalam model 4, maka keputusan remitansi pekerja migran indonesia 

sebesar 1,767. Koefisien LKD sebesar 0,231 menjelaskan ketika terdapat 

nilai 1 pada variabel tersebut maka akan meningkatkan keputusan remitansi 

pekerja migran indonesia sebesar 0,231. Penafsiran yang sama dilakukan 

untuk semua model pada keputusan remitansi lainnya. 
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4.4.5. Pengaruh Aspek Demografi terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Penelitian ini mengembangkan hipotesis yang berhubungan dengan 

keputusan keuangan pekerja migran Indonesia. Hipotesis tersebut berkaitan 

dengan variabel demografi responden yang berperan sebagai variabel 

kontrol dalam penelitian ini. Berikut hasil pengujian yang dilakukan 

menggunakan analisis regresi linear dan logistik. 

4.4.5.1. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia. 

Variabel kontrol demografi berupa jenis kelamin 

merupakan variabel yang secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia. 

Dalam penelitian ini, telah diuji pengaruh jenis kelamin terhadap 

keputusan keuangan pekerja migran indonesia. Dari pengujian 

tersebut telah menunjukkan hasil di bawah ini : 

Tabel 4.18 Hasil Uji Pengaruh Jenis Kelamin terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi Linear 

Keputusan Menabung Keputusan Investasi 

Model 3 Model 6 Model 3 Model 6 

Sig. 0,033** 0,021** O,068*** 0,061*** 

Sumber: data primer, diolah 2018 
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Tabel 4.18 menunjukkan hasil pengujian khusus variabel 

demografi berupa jenis kelamin yang terdapat pada model 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi 

keuangan terhadap keputusan keuangan pekerja migran indonesia. 

Dari hasil tersebut, ditunjukkan bahwa pada pengujian pengaruh 

literasi keuangan terhadap keputusan menabung dan investasi 

pekerja migran indonesia terdapat variabel jenis kelamin yang 

menunjukkan nilai sig. dibawah derajat alpha.  

Pada pengujian keputusan menabung yang diuji 

menggunakan model 3, menunjukkan nilai sig variabel kontrol 

jenis kelamin sebesar 0,033 (0,033 < 0,05) sedangkan pada model 

6 nilai sig nya adalah 0,021 (0,021 < 0,05). Perbedaan tersebut 

muncul karena terdapat perbedaan variabel bebas yang digunakan. 

Pada model 3, adjusted r square bernilai 0,006 dan ketika 

ditambahkan variabel baru, nilainya menjadi -0,01 sehingga model 

yang lebih baik digunakan adalah model ketiga karena variabel 

terikatnya dapat dijelaskan lebih banyak dibandingkan dengan 

model keenam. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

jenis kelamin berpengaruh terhadap keputusan keuangan pekerja 

migran indonesia khususnya pada variabel terikat yang berupa 

keputusan menabung dan keputusan investasi. 

Berbeda dengan pengujian keputusan menabung, variabel 

kontrol berupa jenis kelamin juga menunjukkan tingkat 
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signifikansi yang lebih kecil dari derajat alpha pada pengujian 

keputusan investasi pekerja migran indonesia. Pada model 3 dan 6 

berturut-turut nilai sig yang diberikan adalah 0,068 dan 0,061 yang 

keduanya menunjukkan lebih kecil dari α = 1%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel kontrol berupa jenis kelamin 

berhubungan dengan keputusan keuangan pekerja migran 

indonesia. 

4.4.5.2. Pengaruh Usia terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Melalui hasil pengujian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

investasi, keputusan perencanaan pensiun dan keputusan remitansi, 

penulis menemukan pengaruh variabel kontrol demografi berupa 

usia terhadap keputusan keuangan pekerja migran indonesia. 

Berikut hasil perhitungannya : 

Tabel 4.19 Hasil Uji Pengaruh Usia terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi linear 

Keputusan 

Investasi 

Keputusan 

Perencanaan 

Pensiun 

Keputusan 

Remitansi 

Model 3 Model 6 Model 3 Model 6 Model 4 Model 5 

Sig. 0,032** 0,042** 0,082*** 0,092*** 0,02** 0,063*** 

Sumber: data primer, diolah 2018   

Pada tabel diatas diperlihatkan hasil output dari analisis 

regresi linear pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 
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investasi, keputusan perencanaan pensiun dan keputusan remitansi 

pekerja migran indonesia khususnya pada variabel kontrol 

demografi usia. Pada pengujian terhadap keputusan investasi, 

model 3 dan model 6 menunjukkan nilai sig 0,032 dan 0,042 

dimana keduanya memiliki nilai sig yang lebih kecil dari α = 0,05 

atau 5%. Pengujian terhadap keputusan perencanaan pensiun pada 

model 3 dan 6 menghasilkan nilai sig sebesar 0,082 dan 0,092 

dimana keduanya menunjukkan tingkat sig yang lebih kecil dari 

derajat α = 0,1 atau 1%. Hasil uji pada keputusan remitansi pada 

model 4 dan 5 memberikan nilai sig berturut turut sebesar 0,02 ( 

0,02 < α = 0,05) dan 0,063 (0,063 < α = 0,1). Dari hasil pengujian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol usia 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia 

khususnya keputusan investasi, keputusan perencaan pensiun dan 

keputusan remitansi pekerja migran indonesia. 

4.4.5.3. Pengaruh Suku terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Pengaruh variabel kontrol demografi berupa suku, 

ditunjukkan pada pengujian dengan menggunakan alat analisis 

regresi logistik pada keputusan perencanaan pensiun pekerja 

migran indonesia. Hasil analisis menunjukkan nilai sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Pengaruh Suku terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi Logistik 

(Keputusan Perencanaan Pensiun) 

 Model 3 Model 6 

Sig. 0,004* 0,003* 

Sumber: data primer, diolah 2018   

Pada tabel diatas diperlihatkan hasil output dari analisis 

regresi logistik pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

keputusan perencanaan pensiun pekerja migran indonesia 

khususnya pada variabel kontrol demografi suku. Pada model 3 dan 

model 6 berturut-turut menunjukkan nilai sig berturut turut sebesar 

0,004 ( 0,004 < α = 0,01) dan 0,003 (0,003 < α = 0,1). Dari hasil 

pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol suku 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia 

khususnya terhadap keputusan perencanaan pensiun pekerja 

migran indonesia. 

4.4.5.4. Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, tidak 

terdapat model dan output yang menunjukkan bahwa pendidikan 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia. 

Regresi linear dan regresi logistik yang digunakan untuk menguji 

keputusan menabung, keputusan investasi, keputusan asuransi dan 
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keputusan perencanaan pensiun dan keputusan remitansi tidak 

membuktikan bahwa pendidikan memberikan nilai yang 

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol 

demograsi berupa pendidikan tidak mempengaruhi keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia. 

4.4.5.5. Pengaruh Tempat Negara Bekerja terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia 

Berikut hasil analisis pada variabel kontrol demografi 

khususnya tempat negara bekerja : 

Tabel 4.21 Hasil Uji Pengaruh Tempat negara bekerja terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi Linear 

 Keputusan Asuransi Keputusan Remitansi 

 Model 3 Model 6 Model 5 

Sig. 0,007* 0,005* 0,094*** 

Sumber: data primer, diolah 2018   

Pada tabel diatas diperlihatkan hasil output dari analisis 

regresi linear pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

asuransi dan keputusan remitansi pekerja migran indonesia 

khususnya pada variabel kontrol demografi tempat negara bekerja. 

Pada hasil pengujian terhadap keputusan asuransi, model 3 dan 

model 6 berturut-turut menunjukkan nilai sig sebesar 0,007 ( 0,007 

< α = 0,01) dan 0,005 (0,005 < α = 0,1) dan pada pengujian 
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keputusan remitansi, variabel tempat negara bekerja menunjukkan 

signifikansi sebesar 0,094 (0,094 < α = 1%), sehingga dari hasil 

pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol 

tempat negara bekerja mempengaruhi keputusan keuangan pekerja 

migran indonesia khususnya terhadap keputusan asuransi dan 

remitansi pekerja migran indonesia. 

4.4.5.6. Pengaruh Sektor Pekerjaan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

Berikut hasil analisis pengaruh pada variabel kontrol 

demografi khususnya sektor pekerjaan terhadap keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia  : 

Tabel 4.22 Hasil Uji Pengaruh Sektor Pekerjaan terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi Linear ( Keputusan Remitansi) 

 Model 4 Model 5 

Sig. 0,034** 0,018** 

                                                            Sumber: data primer, diolah 2018 

Pada tabel diatas diperlihatkan hasil output dari analisis 

regresi linear pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

keputusan remitansi pekerja migran indonesia khususnya pada 

variabel kontrol demografi sektor pekerjaan. Pada hasil pengujian 

terhadap keputusan remitansi, model 4 dan model 5 berturut-turut 

menunjukkan nilai sig sebesar 0,034 ( 0,034 < α = 0,05) dan 0,018 

(0,018 < α = 0,05), sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa variabel kontrol sektor pekerjaan 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia 

khususnya terhadap keputusan remitansi pekerja migran indonesia. 

4.4.5.7. Pengaruh Rata-rata Pendapatan Perbulan terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam pengujian 

pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan keuangan pekerja 

migran indonesia menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel 

kontrol demografi berupa rata-rata pendapatan perbulan terhadap 

keputusan keuangan. 

Tabel 4.23 Hasil Uji Pengaruh Rata rata pendapatan perbulan 

terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

 Regresi Logistik 

 Keputusan Menabung Keputusan Investasi 

 Model 6 Model 3 Model 6 

Sig. 0,039** 0,059*** 0,021** 

                                                            Sumber: data primer, diolah 2018 

Pada tabel diatas diperlihatkan hasil output dari analisis 

regresi logistik pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

menabung dan keputusan investasi pekerja migran indonesia 

khususnya pada variabel kontrol demografi rata-rata pendapatan 

perbulan. Pada hasil pengujian terhadap keputusan menabung, 

model 6 menunjukkan nilai sig sebesar 0,039 ( 0,039 < α = 0,05) 

dan pada pengujian keputusan investasi model 3 dan model 6, 

variabel rata-rata pendapatan perbulan berturut-turut menunjukkan 
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signifikansi sebesar 0,059 (0,059 < α = 1%) dan 0,021 (0,021 < α 

= 5%), sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel kontrol rata-rata pendapatan perbulan 

mempengaruhi keputusan keuangan pekerja migran indonesia 

khususnya terhadap keputusan menabung dan investasi pekerja 

migran indonesia. 

4.4.5.8. Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga Perbulan terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Hasil analisis yang dilakukan dalam pengujian pengaruh 

literasi keuangan terhadap keputusan keuangan pekerja migran 

indonesia menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kontrol 

demografi berupa tingkat pendapatan keluarga perbulan terhadap 

keputusan keuangan. Berikut hasil analisisnya : 

Tabel 4.24 Hasil Uji Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga 

Perbulan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

 Regresi Linear  

(Keputusan Asuransi) 

 Model 3 

Sig. 0,093*** 

Sumber: data primer, diolah 2018 

Pada tabel 4.24 menunjukkan pada pengujian 

menggunakan regresi linear terhadap keputusan asuransi pekerja 

migran indonesia, variabel kontrol demografi berupa tingkat 

pendapatan negara memperlihatkan nilai sig. sebesar 0,093 yang 
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berada di bawah derajat alpha 10%. Hal tersebut menyimpulkan 

bahwa, tingkat pendapatan keluarga perbulan mempengaruhi 

keputusan keuangan pekerja migran indonesia khususnya pada 

keputusan asuransi.  

4.5.  Diskusi Hasil 

4.5.1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Saving 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear menunjukkan bahwa literasi keuangan dasar dan literasi 

keuangan lanjutan tidak mempengaruhi keputusan menabung pekerja 

migran indonesia. Namun, ketika model penelitian dihubungkan 

dengan variabel kontrol demografi berupa jenis kelamin maka 

memberikan dampak terhadap keputusan menabung pekerja migran 

indonesia. Berbeda dengan penelitian ini, Hinga (2014) menuturkan 

bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempengaruhi perilaku 

menabung individu sehingga terdapat perbedaan antar penelitian ini. 

Berbeda dengan pengujian menggunakan regresi linear, ketika  

menggunakan analisis regresi logistik hasil analisis menunjukkan 

bahwa literasi keuangan lanjutan, pengetahuan asuransi lanjutan, 

pengetahuan perencanaan pensiun dasar dan pengetahuan pensiun 

lanjutan berpengaruh terhadap keputusan menabung pekerja migran 

indonesia. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hinga 

(2014) yang menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh 

signifikan dan berdampak positif terhadap perilaku menabung 
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seseorang. Selain itu Jappelli (2009) juga menjelaskan bahwa Literasi 

keuangan sangat berpengaruh positif terhadap keuangan individu. 

Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka hipotesis Literasi keuangan 

berpengaruh positif terhadap keputusan saving Pekerja Migran 

Indonesia diterima. 

4.5.2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Pekerja 

Migran Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan keputusan investasi yang diuji 

menggunakan analisis regresi linear pada model 1, 3 dan 6 

mengidentifikasikan bahwa literasi keuangan lanjutan berpengaruh 

terhadap keputusan investasi pekerja migran indonesia. Hal tersebut 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahfudh (2014) yang 

menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan 

berinvestasi. Selain itu, hal serupa dijelaskan oleh Amisi (2012) 

bahwa dalam memutuskan sebuah keputusan keuangan, seseorang 

harus memiliki dan memahami pengetahuan keuangan yang memadai.  

4.5.3. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Asuransi dan 

Perencanaan Pensiun 

Pada hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis 

regresi linear pada keputusan asuransi pekerja migran indonesia, 

dihasilkan bahwa literasi keuangan dasar mempengaruhi keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia khususnya pada keputusan 

asuransinya. Penelitian ini dibenarkan oleh Dalkilic dan Kirkbesoglu 
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(2015) yang menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih, maka kesadaran akan memutuskan 

sebuah keputusan keuangan khususnya pada keputusan berasuransi 

akan lebih sadar dan memahami apa keputusan yang sebaiknya 

diambil. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Bauhoff, Carman 

dan Wupperman (2013) menjelaskan bahwa ketika memahami 

pengetahuan asuransi, maka dalam perencanaannya akan memahami 

konsekuensi dari dimilikinya sebuah polis asuransi, sehingga hal 

tersebut mengidentifikasikan bahwa pengetahuan keuangan (literasi 

keuangan) berpengaruh terhadap keputusan asuransi pekerja migran 

indonesia sehingga hipotesis penelitian diterima. Namun, berbeda 

ketika diukur menggunakan alat analisis regresi logistik, literasi 

keuangan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap keputusan 

asuransi sehingga akan bertentangan dengan penelitian terdahulu yang 

menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan 

asuransi. 

Tidak jauh berbeda dengan keputusan asuransi, hasil analisis 

menggunakan regresi linear pada keputusan perencanaan pensiun 

menunjukkan bahwa pada model 1, LKD menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,021 yang artinya adalah dalam model 1 menunjukkan bahwa 

literasi keuangan dasar berpengaruh terhadap keputusan perencanaan 

pensiun pekerja migran indonesia. Pada model 3 juga menunjukkan 

bahwa literasi keuangan dasar juga mempengaruhi keputusan 



131 

 

131 

perencanaan pensiun pekerja migran indonesia dengan ditunjukkan 

nilai sig sebesar 0,033 (0,033 < 5%). Pengujian tersebut mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Amenberg & Soderbergh (2011)  

bahwa literasi keuangan dan perencanaan pensiun sangat berkaitan 

karena ketika seseorang melakukan perencanaan pensiun, maka yang 

bersangkutan lebih memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik. 

Selain itu Klapper dan Panos (2011) juga mengungkapkan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki individu, maka 

perencanaan pensiun yang dilakukan akan semakin kritis. 

4.5.4.   Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Remitansi 

Pada hasil analisis pengaruh literasi keuangan terhadap 

keputusan remitansi pekerja migran indonesia yang hanya diuji 

menggunakan analisis regresi linear menunjukkan pada model 4 

bahwa nilai sig pada literasi keuangan dasar bernilai 0,007 dimana hal 

tersebut menunjukkan di bawah derajat alpha dan pada model yang 

sama menunjukkan pada variabel bebas berupa pure altruism 

menunjukkan nilai sig sebesar 0. Maka, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan remitansi 

pekerja migran indonesia. Hal tersebut didukung oleh jurnal keluaran 

Lukas dan Stark (1985) yang menjelaskan bahwa remitansi pekerja 

migran dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pure altruism, pure self interest 

dan tempered altruism. Sehingga hal tersebut mendukung hasil 

penelitian ini bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap 
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keputusan remitansi pekerja migran indonesia. Penelitian lain juga 

menyebutkan bahwa dengan memahami literasi keuangan dengan baik 

maka ibu rumah tangga atau pekerja migran dapat menggunakan 

layanan remitansi secara maksimal dengan memahami perspektif 

ekonomi secara baik (Rosenberg, Karki dan Kurian, 2017). Gibson, 

McKenzie dan Zia (2014) melakukan penelitian yang menyimpulkan 

bahwa pelatihan literasi keuangan atau usaha untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap pengetahuan keuangan bagi pekerja migran 

dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran migran tentang biaya 

remitansi dan menyebabkan pekerja migran menyelidiki alternatif 

biaya remitansi dengan sendirinya. 

4.5.5. Pengaruh Aspek Demografi terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

4.5.5.1.Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

Hasil analisis yang menunjukkan pengaruh jenis 

kelamin terhadap keputusan keuangan pekerja migran 

menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia khususnya dalam hal 

keputusan menabung dan keputusan investasi. Hal tersebut 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Charness dan 

Gneezy (2007) bahwa perempuan lebih memperhitungkan 

risiko yang akan didapat ketika berinvestasi karena mereka 
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lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaan sehingga 

dapat dikatakan bahwa jenis kelamin mempengaruhi keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia. Selain itu 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 hal ini menggambarkan bahwa jenis 

kelamin berpengaruh terhadap keputusan keuangan (Berggren 

dan Gonzalez, 2010; Barclays Wealth dan Ledbury Research, 

2011). 

4.5.5.2.Pengaruh Usia terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linear 

menunjukkan bahwa variabel kontrol demografi yang berupa 

usia mempengaruhi keputusan investasi, keputusan 

perencanaan pensiun dan keputusan remitansi pekerja migran 

indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai masing-

masing signifikan pada variabel kontrol usia. Pada keputusan 

investasi, model ke 6 memberikan nilai nilai adjusted r square 

yang lebih besar yaitu 12,5% dibanding model 3 yang hanya 

11,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang 

berada pada model 6 lebih dapat menunjukkan variabel 

terikatnya, terutama variabel kontrol demografi yang berupa 
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usia juga lebih memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keputusan investasi. Tidak jauh berbeda dengan keputusan 

investasi, pada keputusan perencanaan pensiun, variabel 

kontrol yang berupa usia juga lebih memberikan pengaruh 

terhadap keputusan perencanaan pensiun karena menunjukkan 

9,2% dibanding dengan model 3 yang hanya 8,2%. Hal 

tersebut diperkuat dengan nilai adjusted r square yang 

awalnya 0 menjadi 5,4%. Keputusan remitansi juga 

memberikan hasil yang sama, nilai sig variabel usia dalam 

model 4 ke model 5 meningkat yaitu sebesar 0,02 ke 0,063. 

Kemudian nilai adjusted r square yang dihasilkan juga 

memberikan kenaikan angka yaitu yang awalnya 43,1% 

menjadi 45,6%. Sehingga, kesimpulan dalam hal ini adalah 

variabel kontrol yang berupa usia berpengaruh terhadap 

keputusan keuangan pekerja migran indonesia khususnya pada 

keputusan investasi, perencanaan pensiun dan remitansi.  

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian terdahulu 

yang menjelaskan bahwa semakin bertambahnya usia 

seseorang, juga akan memberikan kinerja keuangan yang lebih 

baik pada memutuskan sebuah keputusan keuangan (Chen dan 

Sun, 2003). Dror, Katona dan Mungur (1998) menjelaskan 

bahwa orang yang lanjut usia tidak menunjukkan adanya 

perlambatan dalam proses penerimaan informasi dalam 
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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. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa usia 

seseorang yang lebih tua, juga akan memiliki keputusan 

keuangan yang baik sesuai dengan seseorang berusia lebih 

muda. Mata et al., (2011) juga menjelaskan bahwa dalam 

memilih investasi yang akan dimiliki, orang dewasa lebih 

mencari investasi yang lebih berisiko dibanding seseorang yang 

lebih muda. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Usia pekerja 

migran indonesia berpengaruh terhadap keputusan keuangan 

khususnya dalam keputusan investasi, perencanaan pensiun 

dan remitansi. 

4.5.5.3. Pengaruh Suku terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan regresi 

logistik menunjukkan bahwa variabel kontrol demografi yang 

berupa suku mempengaruhi keputusan keputusan perencanaan 

pensiun pekerja migran indonesia. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai signifikan pada variabel kontrol suku. Pada 

keputusan perencanaan pensiun, model ke 3 memberikan nilai 
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nilai nagelkerke r square yaitu 30,7% sedangkan model 6 

menunjukkan 37,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

variabel bebas yang berada pada model 6 lebih dapat 

menjelaskan variabel terikatnya, terutama variabel kontrol 

demografi yang berupa suku juga memiliki pengaruh yang 

besar terhadap perencanaan pensiun. Nilai sig pada variabel 

suku terhadap keputusan perencanaan pensiun pada model 3 

menunjukkan 0,4% dan model 6 yang hanya 0,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kontrol yang berupa suku 

berpengaruh terhadap keputusan keuangan pekerja migran 

indonesia khususnya perencanaan pensiun. 

Hasil pengujian tersebut bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Das, 2012) yang menjelaskan 

bahwa wanita suku cenderung pasif dalam pembuatan 

keputusan pada sebuah komunitas atau organisasi. Di samping 

itu, tingkat literasi yang dimiliki oleh wanita suku sangat 

rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa aspek demografi 

berupa suku tidaklah berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan seseorang.  

Minimnya penelitian terkait hubungan suku terhadap 

keputusan keuangan menyebabkan penulis mengembangkan 

hipotesis baru. Dalam hal ini menjelaskan bahwa 

beranekaragaman suku menyebabkan adanya perbedaan pola 
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pikir dan budaya bersosial yang berbeda. Hal tersebut 

memungkinkan adanya diferensiasi sifat, sikap dan perilaku 

antar individu yang bekerja di sebuah negara, yang akhirnya 

akan berdampak pada keputusan keuangannya. Dalam 

penelitian ini mengidentifikasikan bahwa suku memiliki nilai 

sig lebih kecil dari derajat alpha sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel kontrol berupa suku mempengaruhi keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia khususnya pada keputusan 

perencanaan pensiun. 

4.5.5.4. Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Keuangan Tenaga 

Kerja Indonesia 

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kontrol 

pendidikan tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan 

keuangan. Dengan diuji menggunakan regresi linear dan 

regresi logistik, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal 

tersebut menyimpang terhadap penelitian terdahulu yang 

menjelaskan 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 Pegkas (2014). Penelitian ini juga 

menyimpang terhadap penelitian Clark et al., (tanpa tanggal) 

bahwa pendidikan sangat mempengaruhi keputusan keuangan 
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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 

secara signifikan oleh responden yang mengidentifikasikan 

bahwa mereka merubah tujuan dan perencanaan keuangan 

setelah mereka mengetahui informasi keuangan yang 

didapatkan melalui seminar yang dilakukan. 

4.5.5.5. Pengaruh Tempat Negara Bekerja terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linear 

menunjukkan bahwa variabel kontrol demografi yang berupa 

tempat negara bekerja mempengaruhi keputusan asuransi dan 

remitansi pekerja migran indonesia. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai signifikan pada variabel kontrol tempat negara 

bekerja. Pada keputusan asuransi, model ke 3 memberikan 

nilai adjusted r square yaitu 7,1% sedangkan model 6 

menunjukkan 7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

bebas yang berada pada model 3 lebih dapat menjelaskan 

variabel terikatnya, terutama variabel kontrol demografi yang 

berupa tempat negara bekerja juga memiliki pengaruh yang 

terhadap keputusan asuransi. Nilai sig pada variabel tempat 

negara bekerja terhadap keputusan asuransi pada model 3 



139 

 

139 

menunjukkan 0,007 dan model 6 yang hanya 0,005. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kontrol yang berupa tempat 

negara bekerja berpengaruh terhadap keputusan keuangan 

pekerja migran indonesia khususnya keputusan asuransi. Sama 

hal nya dengan keputusan asuransi pada model 5, variabel 

bebas berupa tempat negara bekerja juga berpengaruh terhadap 

keputusan remitansi dengan ditunjukkan nilai sig sebesar 

0,094 (0,094 < α = 10%).  

Minimnya penelitian terdahulu yang menjelaskan 

pengaruh tempat negara bekerja terhadap keputusan keuangan, 

menyebabkan penulis mengembangkan hipotesis baru untuk 

menguji hubungan antara variabel tempat negara bekerja dan 

keputusan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel tempat negara bekerja berpengaruh terhadap 

keputusan remitansi pekerja migran indonesia. Hal tersebut 

mungkin dikarenakan selain alasan finansial, migran akan 

menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

memutuskan kemana negara tujuan yang akan dijadikan 

sebagai negara tempat bekerja. Di samping itu, perbedaan 

tempat negara bekerja dapat memberikan pendapatan yang 

beranekaragam bagi Pekerja Migran Indonesia. 
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4.5.5.6. Pengaruh Sektor Pekerjaan terhadap Keputusan Keuangan 

Tenaga Kerja Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan alat analisis 

regresi linear menunjukkan bahwa variabel kontrol demografi 

yang berupa sektor pekerjaan mempengaruhi keputusan 

remitansi pekerja migran indonesia. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai signifikan pada variabel kontrol sektor pekerjaan. 

Pada keputusan remitansi, model ke 4 dan model 5 

memberikan nilai nilai adjusted r square yaitu 43,2% dan 

45,6%, sehingga dalam model 4 dan 5 tersebut masing-masing 

variabel bebasnya dapat menjelaskan variabel terikatnya 

sebesar 43,2% dan 45,6%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model tersebut. Nilai sig pada variabel sektor pekerjaan 

terhadap keputusan remitansi pada model 4 dan 5 adalah 0,034 

dan 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kontrol yang 

berupa sektor pekerjaan berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia.  

Minimnya penelitian terkait hubungan sektor 

pekerjaan terhadap keputusan keuangan menyebabkan penulis 

mengembangkan hipotesis baru. Dalam hal ini menjelaskan 

dan dapat dipertimbangkan bahwa ketika Pekerja Migran 

Indonesia bekerja pada sektor pekerjaan yang memiliki risiko 

lebih tinggi, maka cenderung akan memutuskan untuk 
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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. 

Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan bahwa variabel 

sektor pekerjaan berpengaruh terhadap keputusan keuangan 

pekerja migran indonesia. 

4.5.5.7. Pengaruh Rata-rata Pendapatan Perbulan terhadap Keputusan 

Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan alat analisis 

regresi logistik menunjukkan bahwa variabel kontrol 

demografi yang berupa rata-rata pendapatan perbulan 

mempengaruhi keputusan menabung dan investasi pekerja 

migran indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

signifikan pada variabel kontrol rata-rata pendapatan perbulan. 

Pada keputusan menabung, model ke 6 memberikan nilai 

nagelkerke r square yaitu 35,7%, sehingga dalam model 6 

tersebut variabel bebasnya dapat menjelaskan variabel 

terikatnya sebesar 35,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model tersebut. Nilai sig pada variabel rata-rata 

pendapatan perbulan terhadap keputusan menabung pada 
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model 6 adalah 0,039. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

kontrol yang berupa rata-rata pendapatan perbulan 

berpengaruh terhadap keputusan keuangan pekerja migran 

indonesia. Selain itu, pada keputusan investasi juga 

menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan perbulan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi pekerja migran 

indonesia. Hal tersebut dijelaskan melalui nilai sig pada model 

3 dan model 6 berturut-turut adalah 0,059 dan 0,021. Dalam 

hal ini, nilai sig tersebut berada di bawah derajat alpha 10% 

dan 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata 

pendapatan perbulan Pekerja Migran Indonesia berpengaruh 

terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Hasil hipotesis tersebut didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dam dan Hotwani (no date) yang 

menjelaskan bahwa ketika pendapatan seseorang meningkat 

maka preferensi terhadap investasi juga akan meningkat 

walaupun terdapat penyebaran preferensinya.  

4.5.5.8. Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga Perbulan terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia 

Pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linear 

menunjukkan bahwa variabel kontrol demografi yang berupa 

tingkat pendapatan bulanan migran mempengaruhi keputusan 

asuransi pekerja migran indonesia. Pada keputusan asuransi, 
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model ke 3 memberikan nilai adjusted r square yang lebih 

besar yaitu 7,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

bebas yang berada pada model 3  dapat menjelaskan variabel 

terikatnya sebesar 7,1%, terutama variabel kontrol demografi 

yang berupa tingkat pendapatan keluarga bulanan juga 

berpengaruh terhadap keputusan asuransi.  

Nilai sig pada keputusan asuransi adalah 0,093 hal 

tersebut menunjukkan di bawah derajat alpha 10% maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas yang berupa tingkat 

pendapatan keluarga berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan pekerja migran indonesia khususnya keputusan 

asuransi. 

Minimnya penelitian terkait pengaruh tingkat 

pendapatan keluarga terhadap keputusan keuangan 

menyebabkan penulis mengembangkan hipotesis baru. Dalam 

hal ini menjelaskan bahwa pekerja migran indonesia dapat 

mempergunakan pendapatan yang dimilikiya untuk kebutuhan 

lain yang diperlukan pada saat aktif bekerja di luar negeri 

sehingga hipotesis penelitian menyimpulkan bahwa Tingkat 

Pendapatan Keluarga Migran Perbulan berpengaruh terhadap 

Keputusan Keuangan Tenaga Kerja Indonesia khususnya 

dalam hal keputusan asuransi. 
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