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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat literasi keuangan 

mahasiswa sosial dan eksakta, serta menganalisis perbedaan tingkat literasi 

keuangan antara mahasiswa jurusan sosial dan eksakta. 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan ekonomi Islam FIAI UII 

dan mahasiswa jurusan statistika FMIPA UII. Data berbentuk data primer 

menggunakan kuesioner dan disebar sebanyak 50 untuk mahasiswa jurusan 

ekonomi Islam dan 50 untuk mahasiswa jurusan statistika. Teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah 

statistik deskriptif dan metode analisis data menggunakan uji t independen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan 

sosial dan eksakta UII cenderung masuk dalam kategori sedang. Terdapat 

perbedaan signifikan pada tingkat literasi keuangan antara mahasiswa jurusan sosial 

dan eksakta, dimana mahasiswa jurusan sosial mempunyai rataan nilai literasi 

keuangan (102,40), lebih tinggi daripada mahasiswa jurusan eksakta (83,48), 

dengan nilai p-value 0,000. 

Kata Kunci : Literasi keuangan, mahasiswa, sosial, eksakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Miqdammaufur@gmail.com


The Degree of Financial Literation between Social and Exact College Students 

 

MIQDAM MAUFUR 

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam 

Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 

miqdammaufur@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the level of financial literacy of social and 

exact students, as well as to analyze differences in the level of financial literacy 

between students majoring in social and exact sciences. 

This research is a comparative research with quantitative approach. The 

population in this study are students of the Islamic Economics of FIAI UII and 

students of statistics FMIPA UII. Data in the form of primary data using questioner 

and disseminated as many as 50 for students majoring in Islamic economics and 50 

for students majoring in statistics. Sampling technique with purposive sampling. 

The research method used is descriptive statistics and data analysis method using 

independent t test. 

The results showed that the level of financial literacy students UII social and exact 

sciences tend to fall into the category of being. There is a significant difference in 

the level of financial literacy between students of social and exact sciences, where 

social studies students have average financial literacy (102.40), higher than exact 

students (83.48), with p-value 0,000. 
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1. Pendahuluan 

Pada era globalisasi seperti saat ini, permasalahan ekonomi menjadi 

semakin kompleks. Masyarakat dituntut untuk mencari solusi dan 

menyelasaikan permasalahan ekonomi yang ada, guna memenuhi kebutuhannya. 

Lembaga, produk, maupun layanan jasa yang ditawarkan di pasar saat ini 

semakin banyak. Hal ini menuntut masyarakat untuk bisa melek keuangan dan 

membuat masyarakat yang berposisi sebagai konsumen menjadi cenderung 

konsumtif dan membeli tanpa berpegang pada prinsip keuangan. 

Permasalahan keuangan dan pola konsumtifitas masyarakat yang tinggi, dan 

berbagai masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan mengelola keuangan 

semakin menyadarkan betapa pentingnya pengetahuan atau literasi keuangan. 

Literasi keuangan dibutuhkan masyarakat untuk mengelola aset yang 

dimilikanya, agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin (Hidajat, 2015). Di 

beberapa negara, literasi keuangan sudah dijadikan sebagai program nasional 

agar masyarakatnya melek keuangan yang pada nantinya akan meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. 

Di Negara Indonesia, berdasarkan survey Nasional yang dilakukan oleh 

OJK pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat 

Indonesia baru mencapai 21,84% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 

29,66%. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki 

pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga dan produk jasa keuangan masih 

rendah dan ada potensi untuk terus berkembang. Pemerintah melalui OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) saat ini sudah mulai berupaya untuk meningkatkan 

literasi keuangan  masyarakat. OJK telah melakukan berbagai cara agar 

masyarakat Indonesia melek keuangan, diantaranya adalah dengan 

menggandeng lembaga perbankan untuk menyebar agen literasi keuangan di 

daerah, membuat pasar keuangan rakyat, menerbitkan buku tentang literasi 

keuangan untuk berbagai jenjang pendidikan formal, dan lain sebagainya (OJK, 

2016). 

Widayati (2014) menyebutkan bahwa literasi keuangan individu merupakan 

salah satu aspek penting dalam kehidupan. Literasi keuangan individu adalah 



kecerdasan dalam mengelola aset pribadi. Setiap individu harus memiliki 

pengetahuan dan kemampuaan untuk mengelola keuangannya secara efektif dan 

efisien. Selain mengelola keuangan untuk kepentingan jangka pendek seperti 

tabungan dan pinjaman, setiap individu juga harus memikirkan keputusan 

keuangan untuk jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, 

asuransi, dan lain sebagainya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan 

benar, maka seorang individu diharapkan mendapatkan manfaat yang maksimal 

dari uang yang dimilikinya. Pada dasarnya sebuah keputusan keuangan yang 

diambil ada tiga : (1) berapa jumlah yang harus dikonsumsi setiap periode; (2) 

Apakah ada kelebihan peghasilan dan bagaimana menginvestasikan kelebihan; 

dan (3) bagaimana mendanai konsumsi dan investasi tersebut. Untuk mencapai 

kesejahteraan keuangan, seorang individu perlu memiliki pengetahuan, sikap, 

dan implementasi atau perilaku keuangan pribadi yang baik dan sehat. Sejauh 

mana pengetahuan, sikap dan implementasi seorang dalam mengelola keuangan, 

dikenal dengan istilah literasi keuangan atau literasi finansial. 

Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya akan menghadapi 

kompleksitas yang semakin tinggi dalam produk-produk keuangan dan jasa, 

tetapi mereka lebih cenderung harus menanggung resiko di masa depan yang 

lebih dari orang tua mereka (Lusardi & Mitchell, 2007). Oleh karena itu, 

pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses 

pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Menurut Jhonson (2007) pendidikan 

keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi siswa untuk memiliki 

kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan 

mereka. Lebih dari itu, Cude dan Kabaci (2012) menyebutkan bahwa pendidikan 

keuangan juga penting karena keputusan keuangan mahasiswa sangat berperan 

penting untuk kondisi keuangan mereka selama masa kuliah dan bahkan 

berpengaruh pada kehidupan mereka setelah lulus kuliah. 

Edukasi mengenai literasi keuangan saat ini masih didominasi oleh fakultas 

ekonomi di universitas-universitas di Indonesia. Inilah mengapa perlu adanya 

edukasi mengenai literasi keuangan pada semua lini lembaga pendidikan. Hal ini 

merupakan potensi besar yang bisa membantu kesuksesan Strategi Nasional 



Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2013) salah satunya 

melalui edukasi dan riset. Di bidang edukasi, pemberdayaan mahasiswa 

merupakan praktik yang banyak dilakukan di negara-negara maju dalam 

menyebarluaskan financial knowledge melalui program-program student 

volunteer, seperti membuka volunteer program bagi mahasiswa untuk 

mempromosikan, menulis artikel, mengajar, desainer buletin atau menjadi social 

media ambassador tentang pengelolaan keuangan. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan di perguruan 

tinggi berpengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Pesudo (2014) serta Krishna dkk (2010) 

menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa 

dipengaruhi oleh asal fakultas, dimana mahasiswa dengan latar belakang 

ekonomi tingkat literasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-

ekonomi. Akan tetapi dari penelitian yang dilakukan oleh Mandell & Klein 

(2009) yang meneliti siswa sekolah menengah atas yang telah melalui kursus 

manajemen keuangan, menemukan bahwa siswa yang telah mengikuti kursus 

manajemen keuangan, tingkat literasi keuangannya tidak lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang tidak mengikuti kursus manajemen keuangan. 

Terlebih lagi mereka juga menemukan bahwa siswa yang telah mengikuti kursus 

tersebut juga tidak marasa mempunyai orientasi menabung dan tidak berperilaku 

keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mengambil 

kursus tersebut. Pertentangan hasil penelitian ini membuat penelitian mengenai 

perbedaan literasi keuangan berdasarkan latar belakang atau faktor pendidikan 

menjadi semakin menarik. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut.  

Berdasarkan uraian sebelumnya mengingat betapa pentingnya literasi 

keuangan bagi mahasiswa dan belum konsistennya hasil penelitian mengenai 

pengaruh pendidikan terhadap literasi keuangan individu, maka peneliti akan 

meneliti tentang literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial (ekonomi Islam 

FIAI UII)  yang dikomparasikan dengan literasi keuangan mahasiswa eksakta 

(statistika FMIPA UII). Peneliti memilih jurusan dan fakultas tersebut karena 

adanya perbedaan jurusan yaitu ilmu sosial dan ilmu eksakta, dimana ilmu-ilmu 



yang dipelajari berbeda dan sumber pengetahuan literasi keuangannya berbeda, 

dengan tujuan ingin membandingkan tingkat literasi keuangan mahasiswanya 

dan secara tidak langsung untuk melihat pengaruh pendidikan di perguruan 

tinggi terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat literasi keuangan  

mahasiswa jurusan sosial dan eksakta, serta untuk menguji perbandingan literasi 

keuangan mahasiswa jurusan sosial dan eksakta. Secara khusus penelitian ini 

memiliki tujuan : 

1. Menganalisis secara deskriptif tingkat literasi keuangan  mahasiswa 

jurusan sosial (ekonomi Islam FIAI UII). 

2. Menganalisis secara deskriptif tingkat literasi keuangan mahasiswa 

jurusan eksakta (statistika FMIPA UII). 

3. Menganalisis secara deskriptif perbandingan tingkat literasi 

keuangan mahasiswa jurusan sosial (ekonomi Islam FIAI UII) 

dengan mahasiswa jurusan eksakta (statistika FMIPA UII). 

2. Kerangka Teori 

A. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Volpe (1998) dalam jurnal 

yang berjudul “An analysis of Personal Financial Literacy Among Collage 

Students” meneliti tentang bagaimana tingkat literasi keuangan pribadi 

mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pribadi 

mahasiswa. Adapun penelitian tersebut menggunakan 1800 mahasiswa dari 

14 universitas terkemuka yang ada di amerika sebagai objek penelitian atau 

responden. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan 

gender berpengaruh secara signifikan setelah mengendalikan faktor lain 

seperti participant’s major, class rank, work experience and age serta 

pendidikan dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap financial 

literacy. 

Krishna dkk (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya (Studi pada  Mahasiswa Universitas Pendidikan 



Indonesia)” meneliti tingkat literasi keuangan mahasiswa dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Adapun objek penelitian dalam penelitian tersebut 

adalah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian tersebut 

meneliti usia, gender, lama studi, pengalaman kerja, dan pendidikan sebagai 

faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Adapaun teknik 

analisisnya menggunakan uji regresi logistik biner (binary Logistic 

regression). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa laki-laki memiliki 

tingkat literasi keuangan yang lebih rendah daripada perempuan. Perbedaan 

usia, lama studi, dan pengalaman kerja tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan tetapi asal pogram studi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan 

latar belakang ekonomi memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan non-ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cliff A. Robb dan Ann S. Woodyard 

(2011) dalam jurnal yang berjudul “Financial Knowledge and Best Practice 

Behavior” meneliti tentang bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan, 

kepuasan keuangan demografi terhadap perilaku keuangan menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Data dalam penelitian tersebut 

diambil dari  Financial Industry Regulatory Authority’s (FINRA) National 

Financial Capability Study dengan 1488 responden. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa personal financial knowledge secara subjektif dan 

objektif berpengaruh terhadap financial behavior, dimana pengetahuan 

subjektif memiliki pengaruh relatif lebih besar. Financial satisfaction dan 

demographic berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyeni Rasyid (2012) dalam jurnal 

yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang” meneliti 

tingkat literasi keuangan mahasiswa dengan menggunakan 100 responden 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Metode analisis yang 

digunakan aadalah statistik deskriptif dan asosiatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa rata-rata skornya 

3,43 (69%). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan 



manajemen keuangan  tingkat sedang dan literasi keuangan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kemampuan  manajemen keuangan mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carlo de Bassa Scheresberg (2013) 

dalam jurnal yang berjudul “Financial Literacy and Financial Behavior 

among Young Adults: Evidence and Implications” meneliti tentang 

bagaimana pengaruh literasi keuangan dan sosialdemografi terhadap 

perilaku keuangan dengan metode analisis Multiple multivariat regression. 

Objek penelitian atau responden dalam penelitian ini mnggunakan 4500 

sampel dari remaja umur 25 sampe 34 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa Tingkat financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap financial 

behavior. Karakteristik sosiodemografi, khususnya jenis kelamin 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan dan perilaku 

keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irin Widayati (2014) dalam jurnal 

yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Pendidikan 

Pengelolaan Keuangan Keluarga, dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

terhadap Literasi Finansial Mahasiswa” mengkaji pengaruh langsung 

maupun tak langsung status sosial ekonomi orang tua, pendidikan 

pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap literasi finansial. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan 

melalui tes dan angket yang disebar kepada 220 mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. Teknik analisis data dengan 

analisis jalur dan analisis regresi dengan uji selisih mutlak. Hasil 

penelitiannya adalah terdapat pengaruh langsung maupun tak langsung 

status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, 

dan pembelajaran di perguruan tinggi terhadap literasi finansial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Rio Rita dan Benaya Chrisma 

Adiputra Pesudo (2015) dalam jurnal yang berjudul “Apakah mahasiswa 

sudah melek keuangan ?” meneliti tentang bagaimana literasi keuangan 

mahasiswa dan menguji faktor apa sajakah (seperti gender, fakultas dan 

IPK) yang berpengaruh terhadap melek keuangan di kalangan mahasiswa. 



Responden yang diteliti adalah mahasiswa/i yang berasal dari Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW serta dari Fakultas Sains dan Matematika 

UKSW berjumlah total 333 orang. Teknik analisis dalam penelitian tersebut 

menggunakan uji binary logistic. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

melek keuangan di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh asal fakultas, 

sedangkan gender dan IPK tidak mempengaruhi melek keuangan 

mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farah Margaretha dan Reza Arief 

Pambudhi (2015) dalam jurnal yang berjudul “Tingkat Literasi    keuangan 

Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi” meneliti tentang bagaimana 

tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang mempengaruhinya. 

Objek dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Trisakti dengan 584 responden. Metode analisisnya 

menggunakan statistik deskriptif dan uji ANOVA. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa adalah 

48,91% berada dalam kategori rendah serta pengujian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua 

terhadap tingkat literasi keuangan. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Literasi Keuangan 

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, 

dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell, 2007). 

Literasi keuangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi 

setiap individu agar terhindar dari permasalahan keuangan. Kesulitan 

keuangan bukan hanya dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), 

kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan (miss-management) seperti kesalahan penggunaan 

pinjaman dan tidak adanya perencanaan keuangan.  

Selanjutnya Huston (2010) mendefinisikan financial literacy 

sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan keuangan. Dengan demikian literasi 



keuangan pribadi adalah kemampuan untuk membaca, menganalisa, 

mengelola, berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang 

mempengaruhi kesejahteraan ekonomi yang mencakup kemampuan 

untuk membedakan pilihan keuangan, mendiskusikan masalah 

keuangan, rencana masa depan, dan kompetensi menanggapi peristiwa 

kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari maupun 

peristiwa dalam perekenomian secara umum. 

2. Indikator Literasi Keuangan 

Literasi keuangan mencakup beberapa aspek dalam keuangan 

yang harus dikuasai oleh setiap individu. Beberapa aspek tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat financial literacy seseorang. 

Berikut ini indikator-indikator financial literacy yang digunakan dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Menurut Chen dan Volpe (1998) beberapa indikator yang 

termasuk dalam financial literacy antara lain: 1) pengetahuan umum 

(general knowledge), 2) tabungan dan pinjaman (saving & borrowing), 

3) asuransi (insurance), dan 4) investasi (investment). Sedangkan 

Mandell & Klein (2007) mengukur financial literacy dengan melibatkan 

4 indikator yakni: 1) income, 2) money management, 3) spending & 

credit, 4) saving & investing. Penelitian terbaru dari Cameron, et al 

(2013) dalam pengukuran financial literacy mencakup 5 indikator, yakni: 

a) the economic way of thinking, b) earning income, c) saving, d) 

spending and using credit, e) money management. 

Secara umum indikator-indikator literasi keuangan berdasarkan 

beberapa pendapat peneliti sebelumnya sudah dapat diwakili atau 

terdapat pada 4 hal yang dikemukakan oleh Chen & Volpe. Oleh karena 

itu, indikator literasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup pengetahuan umum, tabungan dan pinjaman, asuransi, serta 

investasi. 

 

 



a. Pengetahuan Umum Tentang Keuangan 

Menurut S.P Wagland dan S. Taylor (2009) dalam 

penelitiannya, pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan 

keuangan pribadi yaitu memahami konsep dasar keuangan. Konsep 

dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga 

sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, oportunity cost, nilai 

waktu dari uang, likuiditas suatu aset dan lain-lain. 

b. Tabungan dan Pinjaman 

Menurut Garman & Forgue (2010) tabungan adalah akumulasi 

dana berlebih dengan sengaja mengkonsumsi lebih sedikit dari 

pendapatan. Selain itu, pinjaman juga merupakan suatu hal penting 

dalam keuangan baik secara pribadi maupun kelompok. Pengetahuan 

yang cukup yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelayakan kredit, pertimbangan dalam melakukan pinjaman, 

karakteristik kredit konsumen, tingkat bunga pinjaman, jangka waktu 

pinjaman, sumber utang atau pun kredit dan lain-lain sangat 

dibutuhkan agar dapat menggunakan pinjaman secara bijaksana. 

c. Asuransi 

Menurut Iswardono (1999) asuransi merupakan salah satu cara 

untuk proteksi terhadap resiko yang disebabkan karena 

ketidaktentuan/ketidakpastian dan fungsi selanjutnya adalah untuk 

akumulasi.  

d. Investasi 

Menurut Garman & Forgue (2010: 376) Investasi adalah 

menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga dapat 

menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara yang sering digunakan 

seseorang dalam berinvestasi yakni dengan meletakkan uang ke dalam 

surat berharga termasuk saham, obligasi dan reksa dana, atau dengan 

membeli real estate. 



3. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan ex post facto dengan pendekatan kuantitatif karena 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut 

(Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut tingkat eksplanasi, penelitian ini 

merupakan jenis penelitian komparatif yakni melihat perbedaan tingkat financial 

literacy berdasarkan latar belakang pendidikan atau jurusan di perkuliahan 

antara mahasiswa jurusan soisal dan mahasiswa jurusan eksakta. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif pada jurusan 

ekonomi Islam FIAI UII dan mahasiswa aktif jurusan statistika FMIPA UII. 

Populasi dari mahasiswa aktif pada jurusan ekonomi Islam FIAI UII tahun 2017 

sekitar 800 mahasiswa. Sedangkan populasi mahasiswa aktif jurusan statistika 

FMIPA UII pada tahun 2017 sekitar 850 mahasiswa. Maka dari itu jumlah 

populasi dalam penelitian ini sekitar 1650 mahasiswa. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan tes. 

Dalam penyusunan instrumen peneliti mengadopsi pertanyaan dari beberapa 

jurnal ilmiah dan beberapa buku yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta 

mengembangkan sendiri dari kajian teori. 

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Dimensi Indikator Item 

Pengetahuan 

Chen and Volpe 

(1998) 

Pengetahuan umum 1-4 

Tabungan dan pinjaman 5-7 

Asuransi 8-11 

Investasi 12-15 

Kemampuan 

Cude (2006) 

 

Pengetahuan umum 1-3 

Tabungan dan pinjaman 4-6 

Asuransi 7-8 

Investasi 9-12 

Sumber : Data diolah 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik 

yakni uji t independen. Analisis ini dipilih karena syarat untuk melakukan 

analisis statistik parametrik seperti normalitas dan homogenitas data terpenuhi. 

Selain itu penelitian ini menggunakan sampel bersifat bebas (independen) dan 



sampel acak dari distribusi normal. Oleh karena itu, untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial dan mahasiswa 

jurusan eksakta menggunakan analisis dan uji t independen. Dalam menganalisis 

uji hipotesis menggunakan t independen menggunakan keputusan p value, 

keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan berikut: 

a) Jika p value > 0,05, maka Ho diterima. Tidak terdapat perbedaan 

literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial dan mahasiswa jurusan 

eksakta. 

b) Jika p value < 0,05, maka Ho ditolak. Terdapat perbedaan literasi 

mahasiswa jurusan sosial dan mahasiswa jurusan eksakta. 

4. Pembahasan 

Tabel 4. 1 Nilai Rata-rata Literasi Keuangan Mahasiswa Jurusan 

Sosial dan Eksakta 

Dimensi Nilai rata-rata Selisih  

rata-rata Ekonomi Islam Statistika 

Pengetahuan 9,38 8,74 0,64 

Kemampuan 84,12 74,74 9,38 

Literasi 

Keuangan 

102,40 83,48 18,92 

Sumber : Data primer diolah  

Tabel 4. 2 Uji T Independen Perbedaan Literasi Keuangan antara 

Mahasiswa Jurusan Sosial dan Eksakta 

Dimensi Nilai P Keterangan 

Pengetahuan 0,042 Ho Ditolak 

Kemampuan 0,000 Ho Ditolak 

Literasi Keuangan 0,000 Ho Ditolak 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai deskripsi perbedaan 

tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial dan eksakta, dapat dilihat 

bahwa tingkat literasi keuangannya berbeda. Pada tingkat literasi keuangan 

dimensi pengetahuan untuk jurusan sosial (Ekonomi Islam) ada tiga mahasiswa 

dengan kategori tinggi, 33 mahasiswa dengan kategori sedang dan 14 mahasiswa 

dengan kategori rendah. Sedangkan tingkat literasi keuangan dimensi 

pengetahuan untuk jurusan eksakta (statistika) tidak terdapat mahasiswa dengan 



kategori tinggi, 31 mahasiswa dengan kategori sedang, dan 9 mahasiswa dengan 

kategori rendah. Pada tingkat literasi keuangan dimensi kemampuan mahasiswa 

jurusan sosial (ekonomi Islam) terdapat 6 mahasiswa yang termasuk dalam 

kategori tinggi, 41 dengan kategori sedang, dan 3 dalam kategori rendah. 

Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan dimensi kemampuan mahasiswa 

jurusan eksakta (statistika), terdapat 3 mahasiswa yang termasuk dalam kategori 

tinggi, 36 mahasiswa dengan kategori sedang, dan 11 mahasiswa dengan 

kategori rendah. Dengan demikian berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat 

diuraikan bahwa tingkat literasi keuangan baik mahasiswa jurusan sosial 

maupun eksakta di Universitas Islam Indonesia tergolong dalam kategori 

sedang. 

Dari hasil tersebut yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan 

mahasiswa jurusan mahasiswa ekonomi Islam lebih tinggi daripada mahasiswa 

jurusan statistika dengan selisih rataan nilai sebesar 18,920 (19%), maka hasil 

tersebut merupakan bukti bahwa ada kesempatan untuk perkembangan ekonomi 

dan keuangan Islam yang lebih luas. Mahasiswa ekonomi Islam sebagai generasi 

masa depan dalam perkembangan keuangan syariah, apabila memiliki literasi 

keuangan yang baik maka akan meningkatkan daya saing terhadap keuangan 

konvensional dari beberapa aspek baik investasi, perbankan maupun asuransi.  

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan literasi 

keuangan antara mahasiswa sosial dan mahasiswa eksakta di Universitas Islam 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value literasi keuangan secara 

menyeluruh sebesar 0,000, dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara 

mahasiswa sosial dan mahasiswa eksakta di Universitas Islam Indonesia  (Ho 

ditolak).  

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pembelajaran di 

masing-masing jurusan mengenai keuangan, sehingga menimbulkan perbedaan 

tingkat literasi keuangan mahasiswa antara jurusan sosial (ekonomi Islam) dan 

jurusan eksakta (statistika). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chen dan Volpe (1998), Krishna dkk (2010), Nidar dan Bestari (2012), serta 



beberapa peneliti lainnya telah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan 

mahasiswa dengan latar belakang jurusan ekonomi lebih tinggi daripada 

mahasiswa jurusan non-ekonomi atau eksakta. Dari uraian diatas dapat dipahami 

bahwa pembelajaran di perguruan tinggi khususnya pada jurusan ekonomi 

berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. 

Apabila literasi keuangan masyarakat merupakan kunci kesejahteraan 

perekonomian, maka apa yang terjadi di Indonesia sangatlah memprihatinkan, 

sebagaimana pernyataan OJK bahwa pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan 

masyarakat Indonesia hanyalah 21,84% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 

29,66%. Sehingga literasi keuangan masyarakat di Indonesia sangatlah penting 

untuk terus dikembangkan dan potensinya cukup besar. Adapun kaitan dengan 

tingkat literasi keuangan mahasiswa yang masih dalam kategori sedang atau 

menengah, maka setiap mahasiswa perlu untuk meningkatkan literasi keuangan. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial (ekonomi Islam) 

FIAI UII tergolong dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata literasi 

keuangan 102,40. 

2. Tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan eksakta (statistika) 

FMIPA UII tergolong dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 

literasi keuangan 83,48. 

3. Terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan mahasiswa jurusan sosial 

dan eksakta di UII, dimana mahasiswa jurusan sosial (ekonomi Islam) 

mempunyai rata-rata nilai literasi keuangan (102,40), lebih tinggi 

daripada mahasiswa jurusan eksakta (statistika) (83,48). Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai p value 0,000 dimana nilai tersebut < 0,05 

sehingga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa 

jurusan sosial dan eksakta di Universitas Islam Indonesia. 
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