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LAMPIRAN 

Lampiran  1.1 Kuesioner Penelitian 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Yth Bapak/Ibu 

Nama saya, Kirana Gilang Erryandaru, mahasiswi Universitas Islam Indonesia 

yang sedang melakukan penelitian tugas akhir di bidang keuangan. Saya memohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dengan mengisi kuesioner. 

Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini akan sangat membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir. Segala data yang Bapak/Ibu isikan dijamin 

kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis semata. 

Demikian, terima kasih atas keluangan waktunya. semoga limpahan kebaikan selalu 

menyertai Bapak/Ibu.  

Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak/Ibu. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Kirana Gilang Erryandaru
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A. Profil Demografi 

1. Jenis Kelamin :  Laki-laki 
    Perempuan 

2. Usia :  Kurang dari 20 tahun 

    21-30 tahun 

    31-40 tahun 
    41-50 tahun 

    Lebih dari 50 tahun 

3. Suku :  Suku Jawa 
    Suku Sunda 

    Suku batak 

    Suku Manado 

    Suku bali 
    Suku Madura 

    Suku Melayu 

    Lainnya 

4. Pendidikan Terakhir :  ≤ SMA 

    D3 

    S1 

    S2 
    ≥ S3 

5. Negara Tempat Bekerja :  Malaysia 

    Singapura 
    India 

    Amerika 

    Arab Saudi 

    Hong Kong 
    Korea 

    Lainnya 

6. Sektor Pekerjaan :  Sektor Industri 
    Sektor Keuangan 

    Sektor Rumah tangga 

    Sektor Pertanian 

    Sektor Kontruksi 
    Sektor Perdagangan 

    Lain lain 

7. Rata-rata Pendapatan /bulan :  < 5 juta 
    5 sampai 15 juta 

    16 sampai 20 juta 

    21 sampai 29 juta 

    > 30 juta 

8. Tingkat Penghasilan Keluarga /bulan :  < 5 juta 

    5-15 juta 

    16-20 juta 
    21-29 juta 

    > 30 juta 
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B. Kuesioner Penelitian 

Variabel Bebas 

ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Saving (Tabungan) Basic Kalwij, et al. (2017) 1 Toko buku sedang mengadakan diskon. Toko A 

menjual buku seharga Rp 10.000,00 belum dipotong 

50%. Toko B menjual Rp 11.000,00 untuk dua novel 
dan Toko C menjual buku dengan harga Rp 4.000,00. 

Toko mana yang memberikan harga paling murah? 

a. Toko A 

b. Toko B 

c. Toko C 

d. Tidak Tahu 

Otoritas Jasa Keuangan 2 Meningkatkan pendapatan bunga tabungan dapat 

dilakukan dengan cara memindahkan dana tabungan 

ke deposito berjangka 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

World Bank, (2008) 3 Katakan anda memiliki tabungan Rp 100.000,00. 

Rekening anda mendapatkan bunga Rp 10.000,00 tiap 

tahunnya. Berapa jumlah yang anda terima di akhir 

tahun ke-2 ketika dana tersebut diambil keseluruhan? 

a. Rp 120.000,00 

b. Rp 110.000,00 

c. Rp 121.000,00 

d. Jawaban a, b dan c 
salah 

Otoritas Jasa Keuangan 4 Jika ada kecurigaan terhadap penggelapan dana, 

maka yang bisa dilakukan orang untuk 

menyelamatkan uang di rekeningnya adalah? 

a. Segera menghubgi 

polisi 

b. Menghubungi layanan 

pengaduan OJK 

c. Berkonsultasi dengan 

lembaga keuangan yang 

bertanggung jawab 

terhadap transaksi tersebut 

d. Semua jawaban benar 

Advance Lps.go.id 5 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin saldo 

seorang nasabah pada satu bank maksimal sebesar  

a. Rp 3 miliar 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

b. Rp 2 miliar 

c. Rp 4 miliar 

 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Cerdas Mengelola 

Tabungan 

6 Perbankan yang telah dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) belum tentu aman dari 

kebangkrutan 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

Otoritas Jasa Keuangan 7 Ketika tingkat suku bunga berkecenderugan 
menurun, manakah tingkat bunga yang harusnya 

individu pilih untuk deposito berjangka? 

a. Suku bunga 
mengambang 

b. Suku bunga tetap 

c. Jawaban a dan b 

d. Tidak pernah tahu 

8 Menurut praktik perbankan saat ini, manakah yang 

tidak membayar bunga? 

a. Simpanan giro 

b. Deposito berjangka 

c. Tabungan wadiah 

d. Sertifikat deposito 

e. Tidak tahu 

Investasi Basic Self Development 9 Investasi berikut berpotensi besar menyebabkan 

kerugian modal 

a. Simpanan giro 

b. Obligasi 

c. Forex 

d. Reksa dana 

a. Jawaban a b c dan d 

benar semua 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

10 Apa pandangan anda tentang diversifikasi investasi 

pada pasar modal? 

a. Semakin terdiversifikasi 

sebuah investasi, maka 

semakin tinggi return atas 

investasi tersebut 

b. Saya pernah mendengar 

tentang diversifikasi 

investasi tetapi tidak 

familiar dengan instilah 

tersebut 

c. Meskipun diversifikasi 

investasi pada industri 

yang berbeda dapat 

menurunkan risiko, 

keuntungan investasi 

bisa saja berkurang 

d. Saya tidak pernah 

mendengar apa itu 

diversifikasi investasi 

Self Development 11 Tujuan dari berinvestasi adalah a. Untuk meningkatkan 

taraf hidup yang lebih 

baik 

b. Mengantisipasi 

adanya perubahan nilai 

waktu uang yang 

signifikan 

c. Meningkatkan 

kepercayaan diri atas 

pandangan orang lain 

d. Semua jawaban benar 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

12 Investasi dengan tingkat keuntungan yang tinggi 

umumnya lebih berisiko 
a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Saya tidak tahu 

Advance Self Development 13 Kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi 

dalam bentuk kontrak investasi kolektif disebut 
a. Reksadana 

b. Obligasi 

c. Saham 

b. Sukuk 

Malkiel, (1982) 14 Berikut ini adalh instrumen investasi yang bisa 

memberikan potensi keutungan lebih tinggi dari 

deposito, kecuali 

a. Saham 

b. Reksadana 

Pendapatan Tetap 

c. Reksadana campuran 

Sikapiuangmu.ojk.go.id 15 Pajak pendapatan investasi yang bersumber dari 

dividen umumnya lebih tinggi dari pajak pendapatn 

investasi yang bersumber dari penjualan saham  

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Self Development 16 Keuntungan investasi pada instrumen investasi luar 

negeri lebih tinggi (berisiko) dibandingkan 

instrument investasi dalam negeri  

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Tidak tahu 

Asuransi Basic Otoritas Jasa Keuangan : 

Asuransi Tingkat 

Profesional 

17 Berikut merupakan manfaat asuransi untuk pihak 

tertanggung adalah : 

a. Membantu 

meningkatkan kegiatan 

usaha 

b. Memberikan kepastian 

c. Memberikan 

perlindungan 

d. Semua jawaban benar 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Seri Literasi Keuangan 

Indonesia Asuransi 

18 Asuransi yang menjanjikan pertanggungan terhadap 

potensi kerugian yang disebabkan  kematian adalah 

a. Asuransi 

Ketenagakerjaan  

b. Asuransi Kesehatan 

c. Asuransi Jiwa  

d. Tidak tahu 

Self Development 19 Beberapa produk asuransi (contohnya unit link) dapat 

dibeli untuk tujuan keamanan dan investas sekaligus. 

Akibatnya, akan ada risiko keuangan dengan 

membelinya, sehingga pemegang polisnya perlu 

berhati hati  

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Perasuransian Tingkat 

Perguruan Tinggi 

20 Risiko yang berkaitan dengan pencurian dan 

ketidakmampuan seseorang untuk melanjutkan 

pendidikan dapat dikelola dengan adanya polis 

asuransi 

a. Benar 

b. Tidak Benar 

Advance Self Development 21 Ketika individu membeli asuransi jiwa, apakah 

asuransi tersebut dapat dibatalkan jika dianggap 

sudah tidak diperlukan lagi? 

a. Ya, dalam periode 

efektifnya 

b. Tidak bisa 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Perasuransian Tingkat 

Perguruan Tinggi 

22 Ketika BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

terbukti melakukan sebuah kesalahan, kemanakah 

pengaduan terhadap masalah tersebut dapat 

disampaikan? 

a. Lembaga Pengawas 

Dependen 

b. Otoritas Jasa 

Keuangan 

c. Kepolisian setempat 

d. Jawab a, b dan c benar 

e. Tidak ada yang benar 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Asuransi Tingkat 

Profesional 

23 Yang merupakan kategori polis asuransi jiwa adalah  a. Asuransi jiwa berjangka 

dan Asuransi jiwa tetap 

b. Asuransi jiwa 

berjangka dan Asuransi 

jiwa bernilai tunai 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Asuransi Tingkat 

Profesional 

24 Risiko gagal bayar atas klaim yang dilaporkan kepada 

perusahaan asuransi dapat diminimalisir dengan 

melihat laporan keuangan perusahaan asuransi 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Perencanaan 

Pensiun 

Basic Metlife, Retirement 

Planning 

25 Merencanakan aliran pendapatan di masa mendatang 

supaya bisa menikmati masa tua adalah salah satu 

aktivitas perencanaan pensiun 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Self Development 26 Pensiun cacat merupakan salah satu jaminan pensiun a. Setuju 

b. Tidak setuju 

Otoritas Jasa Keuangan 27 Di bawah ini merupakan jenis dana pensiun : a. Dana Pensiun Pemberi 

Kerja (DPPK) 

b. Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK) 

c. Jawaban a dan b 

benar 

d. Semua jawaban salah 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Advance Self Development 28 Pernyataan berikut manakah yang benar tentang 

program pensiun? 
a. Skema rencana 

pensiun dapat berupa 

"manfaat pasti", dimana 

jumlah manfaat yang 

diterima dapat diketahui 

dengan pasti 

b. Negara menjamin iuran 

pensiun untuk setiap 

warga negara 

c. Tidak ada yang benar 

29 Manakah faktor berikut yang mendorong seseorang 

melakukan persiapan lebih untuk pensiun? 

a. Tingkat Inflasi 

b. Keuntungan investasi 

pada aset (ROA) 

c. Tingkat pertumbuhan 

pendapatan 

d. Semua jawaban benar 

James & Ghilarducci, 

(2016) 

30 Tabungan pensiun menjamin manfaat untuk seumur 

hidup tidak peduli seberapa lama hidup pensiunan 
a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Literasi Keuangan 

Dasar  

(General Financial 

literacy) 

Basic Bank Indonesia 31 Kenaikan harga dari satu atau dua barang merupakan 

gejala inflasi 

a. setuju 

b. Tidak setuju 

Van Rooj, Lusardi (2011) 32 Hari ini Dona mendapatkan warisan sebesar Rp 1 

miliar dan 3 tahun yang akan datang, Doni 

mendapatkan warisan sebesar Rp 1 miliar. Siapa yang 

lebih kaya dengan ada warisan tersebut? 

a. Doni 

b. Dona 

c. Dona dan Doni 

mendapatkan kekayaan 
yang sama 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

d. Saya tidak tahu 

33 Chandra memiliki Rp 100.000.000,00 yang tersimpan 

di rekening tabungan. Tingkat suku bunga yang 

berlaku adalah 5% per tahun. Berapa banyak jumlah 

yang ada di dalam rekening tabungan chandra jika 

tabungan tersebut dibiarkan untuk tumbuh lebi dari 

satu tahun? 

a. Lebih dari Rp 

105.000.000,00 

b. Tepat sebesar Rp 

105.000.000,00 

c. Kurang dari Rp 

105.000.000,00 

d. Saya tidak tahu 

Advance Web Bank Indonesia 34 Nilai tukar rupiah akan meningkat terhadap dollar 

apabila ekspor Indonesia meningkat 
a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Otoritas Jasa Keuangan : 

Strategi Nasional Literasi 

Keuangan Indonesia 

(Revisit 2017) 

35 Berikut ini merupakan produk  keuangan di pasar 

modal, kecuali 

a. Reksa Dana 

b. Saham 

c. Deposito 

d. Obligasi 

Van Rooj, Lusardi (2011) 36 Fungsi institusi keuangan seperti bank, diantaranya 

adalah untuk mempertemukan pihak yang 

membutuhkan modal dengan yang memiliki 

kelebihan modal 

a. Benar 

b. Salah 
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Variabel Moderasi 

ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Pure Altruisme Carling (2008) 37 Saya merasa senang dan puas jika bisa menjamin 

kebutuhan keluarga di masa mendatang 

Likert 

38 Saya mengelola keuangan saya secara baik agar bisa 

membahagiakan keluarga saya di Indonesia 

39 Semakin merasa puas jika bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga saya saat ini 

Pure Self Interest Lucas & Stark (1985) 40 Saya bekerja di luar negeri karena keluarga  tidak 

memiliki cukup warisan untuk saya 

41 Saya bekerja di luar negeri supaya bisa mengumpulkan 

banyak aset (kekayaan)  

42 Saya bekerja di luar negeri karena ingin membuktikan 

kemandirian dalam menghasilkan uang 

43 Bekerja di luar negeri membuat saya merasa lebih 

dihargai secara sosial 
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ASPEK/DIMENSI LEVEL SUMBER Nomor PERTANYAAN JAWABAN 

Tempered Altruism / 

Enlightened self-interest 

Carling (2008) 44 Saya bekerja di luar negeri karena diminta membantu 

membiayai kebutuhan keluarga 

45 Saya bekerja di luar negeri agar bisa membalas budi 

pada pengorbanan keluarga di masa lalu 

46 Saya bekerja di luar negeri untuk mengantisipasi risiko 

kehilangan penghasilan yang mungkin terjadi pada 

anggota keluarga saya  
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Variabel Terikat 

ASPEK/DIMENSI SUMBER Nomor PERTANYAAN Jawaban 

Keputusan Menabung Self Development 47 Saya menyisihkan sebagian pendapatan saya untuk menabung Likert 

48 Saya memiliki tabungan di bank untuk kepentingan berjaga-jaga a. Ya 

b. Tidak 

49 Saya kembali menabungkan uang sisa belanja saya Likert 

Keputusan Asuransi Otoritas Jasa 

Keuangan, Asuransi 

50 Saya memiliki polis asuransi untuk kebutuhan perlindungan risiko a. Ya 

b. Tidak 

Hua Shen 51 Saya tertarik untuk membeli polis asuransi ketika ada "sales" asuransi 

menawarkan produk asuransi 

Likert 

Keputusan Investasi  

 

 
 

 

Self Development 

52 Saya memiliki dana yang telah saya investasikan untuk kebutuhan jangka 

panjang 

a. Ya 

b. Tidak 

53 Saya menyisihkan sebagian dari pendapatn saya untuk kebutuhan investasi Likert 

Perencanaan Pensiun 54 Saya telah menyisihkan sebagain dari pendapatn saya  untuk perencanaan 

pensiun 

Iya dan Tidak 

55 Saya memikirkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat 

sudah tidak aktif bekerja 

Likert 

56 Menabung, berinvestasi dan berasuransi telah saya lakukan untuk 

menunjang masa tua saya 

Keputusan remitansi 57 Saya menyisihkan sebagian gaji saya untuk dikirim ke Indonesia  

58 Setiap bulan saya selalu mengirimkan yang ke Indonesia 
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