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A B S T R A C K  

  

This research examine the impact of financial literacy to financial well-being with the 

mediation of family financial management behavior. The sample used in this study is family in 

Surabaya, Sidoarjo, and Mojokerto with at least monthly income of four million. Technique of 

sampling uses purposive sampling. This research uses primary data. Data analysis technique 

uses GSCA (Generalized Structured Component Analysis). The result of this study shows that 

financial literacy does not affect significantly to financial well-being and the financial 

management behavior is able to mediate the impact of financial literacy on the financial well-

being. 
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PENDAHULUAN 
Literasi keuangan dirasa sangat penting 

dewasa ini, karena literasi 

keuanganmerupakan kebutuhan dasar setiap 

orang agar terhindar dari masalah keuangan. 

Selain itu, semakin kompleksnya kebutuhan 

dan produk finansial juga menuntut 

seseorang untuk memiliki literasi keuangan 

yang baik. Literasi keuangan dalam bentuk 

semua aspek keuangan pribadi bukan 

ditujukan untuk mempersulit atau 

mengekang orang dalam menikmati hidup 

serta menggunakan uang yang mereka 

miliki, tetapi justru dengan literasi 

keuangan, individu atau keluarga dapat 

menikmati hidup dengan menggunakan 

sumber daya keuangannya dengan tepat 

dalam rangka mencapai tujuan keuangan 

pribadinya (Warsono, 2010). 

Saat ini literasi keuangan di Indonesia 

dirasa sangat rendah, terbukti dengan 

dilakukannya survei nasional literasi 

keuangan pada 8.000 responden, diketahui 

bahwa hanya 21,84% penduduk Indonesia 

yang tergolong well literate, termasuk juga 

manfaat risiko serta hak dan kewajibannya. 

Sementara sisanya sufficient literate 

75,69%, less literate 2,06%, dan not literate 

0,41% (Otoritas Jasa Keuangan). Rendahnya 

literasi keuangan di Indonesia juga menjadi 

salah satu pemicu rendahnya tingkat 
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kesejahteraan keuangan di Indonesia. 

Tingkat kesejahteraan yang rendah dapat 

dibuktikan dengan masih banyaknya anak 

putus sekolah karena tidak adanya biaya, 

keluarga yang tinggal dikolong jembatan 

karena tidak mempunyai tempat berteduh, 

pemulung dan gelandangan yang ada 

dimana mana dan masih banyak persoalan 

lain. 

Memiliki literasi keuangan merupakan 

hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera, sejahtera dalam hal ini yakni 

kesejahteraan dalam keuangan mereka 

(Anastasia Sri Mendari dan Suramaya Suci 

Kewal, 2013). Namun untuk mencapai 

sejahtera dalam keuangannya tidak hanya 

harus memiliki literasi keuangan yang tinggi 

saja, melainkan juga harus memiliki skill 

yang baik dalam mengelola keuangan 

karena pengelolaan keuangan merupakan 

kunci utama keberhasilan untuk mencapai 

kondisi keuangan yang sehat agar terhindar 

masalah keuangan. Masalah keuangan 

bukan hanya muncul karena pendapatan 

semata namun dapat juga muncul karena 

kesalahan pengelolaan keuangan seperti 

kesalahan penggunaan kredit atau tidak 

adanya perencanaan keuangan. Dengan 

pengelolaan keuangan yang tepat ditambah 

oleh literasi keuangan yang baik diharapkan 

bisa mendapatkan manfaat yang maksimal 

dari uang yang dimilikinya saat ini sehingga 

pada akhirnya dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan keuangannya. 

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian 

Scheresberg (2013) yang menyatakan bahwa 

dengan seseorang memiliki literasi keuangan 

yang tinggi dapat membantu seseorang 

dalam mengelola keuangannya yakni 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan 

dalam mengelola utang, meningkatkan dana 

jaga-jaga dan kebutuhan dimasa yang akan 

datang.Penelitian yang dilakukan oleh Nye 

and Hillyard (2013) menyatakan bahwa 

literasi kuantitatif berpengaruh positif 

terhadap perilaku keuangan dan 

kesejahteraan keuangan.Penelitian yang 

dilakukan oleh Porter ans Garman (1993) 

menyatakan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pengelolaan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan keuangan.Masalah penelitian 

ini adalah: (1) Apakah literasi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan keuangan? (2) Apakah 

perilaku pengelolaan keuangan keluarga 

memediasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap kesejahteraan keuangan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh literasi keuangan 

terhadap kesejahteraan keuangan, Serta 

untuk mengetahui apakah perilaku 

pengelolaan keuangan keluarga memediasi 

pengaruh literasi keuangan terhadap 

kesejahteraan keuangan. 

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Literasi Keuangan 

Lusardi dan Mitchell (2007) 

mendefinisikan melek keuangan sebagai 

pengetahuan keuangan dan kemampuan 

untuk mengaplikasikannya (knowledge and 

ability) dimana mencakup pengetahuan 

dasar mengenai keuangan pribadi (basic 

personal finance), pengetahuan mengenai 

manajemen uang (cash management), 

pengetahuan mengenai kredit dan utang, 

pengetahuan mengenai tabungan dan 

investasi serta pengetahuan mengenai risiko. 

Kemampuan seseorang dalam menggunakan 

uang sangat bergantung pada pengetahuan 

yang dimiliki, semakin baik literasi 

keuangan yang dimiliki oleh seseorang 

maka menunjukkan semakin baik perilaku 

pengelolaan keuangan yang kemudian akan 

berdampak pada kesejahteraan keuangannya 

(Perry dan Morris, 2005). 
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Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Setiap individu tentu saja memiliki 

watak, sifat, dan kepribadian yang berbeda-

beda yang menjadikan perilaku antar 

individu juga berbeda. Perilaku seseorang 

terbentuk karena adanya niat, lalu 

ditunjukkan dengan sikap seseorang dalam 

berperilaku. Perilaku tersebut menyangkut 

semua hal termasuk dalam mengelola 

keuangan. Menurut Zimmerere dan 

Scarborough (2008) pengelolaan keuangan 

adalah proses meramalkan, mengumpulkan, 

mengeluarkan, menginvestasikan dan 

merencanakan kas yang diperlukan 

perusahaan atau individu agar dapat 

beroperasi dengan lancar. Pembentukan 

perilaku pada dasarnya berawal dari diri 

sendiri namun karena manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri maka perilaku internal dan perilaku 

eksternal juga ikut terbentuk. Perilaku 

internal adalah perilaku yang terbentuk 

dengan sendirinya dalam artian bawaan 

sejak lahir yang diwariskan oleh orangtua. 

Sedangkan perilaku eksternal yakni perilaku 

yang dipengaruhi oleh faktor dari luar 

seperti faktor lingkungan (Wursanto, 

2003:275). Faktor lingkungan merupakan 

faktor yang paling banyak mempengaruhi 

terbentuknya perilaku karena lingkungan 

sekitar merupakan lingkungan yang paling 

dekat dengan masyarakat dan rumah tangga. 

 Keberhasilan dalam mengelola keuangan 

keluarga sangat dipengaruhi oleh perilaku 

personal didalam keluarga (suami-istri), 

pengetahuan atau pemahaman cara 

mengelolaan, gaya hidup dan tujuan 

keuangan (tujuan jangka pendek, menengah 

dan panjang dari keluarga). Keluarga yang 

memiliki pendapatan lebih rendah biasanya 

memiliki kemungkinan yang kecil untuk 

menyisihkan penghasilannya (menabung), 

akan tetapi walaupun orang tersebut 

berpendapatan rendah namun mereka dapat 

mengelola keuangan dengan baik maka 

tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai. 

Seseorang yang memiliki perilaku financial 

management behavior maka mereka akan 

lebih dapat memposisikan pendapatannya 

agar tercapai tujuan yang dinginkan karena 

pengelolaan keuangan keluarga merupakan 

sebuah strategi untuk mencapai tujuan 

keuangan di masa datang. 

Kesejahteraan keuangan 

Kesejahteraan keuangan merupakan 

suatu prestasi yang tidak dapat dengan 

mudah seseorang untuk mencapainnya, 

karena untuk mencapai kesejahteraan dalam 

hal keuangannya seseorang memerlukan 

pengetahuan yang cukup dan cara mengelola 

keuangan yang baik.  

Teori-teori ekonomi sering mengaitkan 

antara tingginya tingkat kesejahteraan 

dengan kualitas hidup yang semakin tinggi 

pula. Semakin tinggi pendapatan akan 

menyebabkan semakin tinggi pula 

kesejahteraan yang dilihat dari besarnya 

konsumsi mereka. Padahal seseorang yang 

dikatakan sejahtera dalam hal keuangannya 

bukan dilihat dari segi pendapatan yang 

tinggi saja, melainkan seseorang yang dapat 

dikatakan sejahtera dalam hal keuangannya 

yakni seseorang yang dapat mengelola 

keuangannya untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki.  

Pengaruh literasi keuangan terhadap 

kesejahteraan keuangan 

Kemampuan seseorang dalam 

menggunakan uang yang dimiliki 

bergantung pada literasi keuangan yang 

dimiki orang tersebut. Semakin tinggi 

literasi seseorang, maka semakin hati-hati 

seseorang tersebut dalam menggunakan 

uang yang dimiliki. Karena orang yang 

mempunya literasi yang tinggi cenderung 

memikirkan kebutuhan yang benar-benar 

penting untuk saat ini maupun yang akan 

dicapai dimasa yang akan datang, sehingga 

orang tersebut tidak mengalami masalah 

dalam keuangannya dan kesejahteraan 

dalam hal keuangan akan tercapai.  
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Menurut Alhenawi dan Elkhal (2013) 

literasi keuangan merupakan modal awal 

seseorang dalam mencapai kesejahteraan 

dalam keuangan dengan kata lain seseorang 

akan mencapai kesejahteraan keuangan 

apabila seseorang tersebut mempunyai 

pengetahuan yang baik dalam keuangan 

sehingga dapat menerapkan pengetahuan 

dengan tepat. 

Menurut Taft, Hosein, et al (2013) 

seseorang yang mempunyai literasi 

keuangan yang tinggi berdampak pada 

kesejahteraan keuangannya sehingga hanya 

memiliki kemungkinan kecil untuk 

mengalami masalah dalam keuangannya, 

intinya juga sama seperti yang dikatakan 

oleh Nye dan Hillyard (2013)  bahwa literasi 

keuangan berpengaruh positif terhadap 

kesejahteraan keuangan. 

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kesejahteraan 

keuangan 

 

 

 

Pengaruh literasi keuangan terhadap 

kesejahteraan keuangan dengan mediasi 

perilaku pengelolaan keuangan 

Seseorang yang memiliki literasi yang 

tinggi tanpa dibuktikan dengan pengelolaan 

yang baik niscaya kesejahteraan keuangan 

tidak akan tercapai, Karena dengan 

seseorang memiliki skill yang baik dalam 

mengelola keuangannya, orang tersebut 

akan terhindar dari masalah keuangan 

sehingga kesejahteraan keuangan akan 

tercapai. 

Huston (2010) mengungkapkan bahwa 

dengan seseorang memiliki literasi keuangan 

yang baik ditambah dengan perilaku dalam 

mengelola keuangan yang tepat maka orang 

tersebut dapat dikatakan sejahtera dalam hal 

keuangannya, dengan demikian untuk bisa 

sejahtera literasi keuangan harus 

menimbulkan perilaku pengelolaan 

keuangan yang baik. Berdasarkan argumen 

tersebut perilaku pengelolaan keuangan 

memediasi literasi keuangan terhadap 

kesejahteraan keuangan.  

H2: Perilaku pengelolaan keuangan 

keluarga memediasi pengaruh literasi 

keuangan terhadap kesejahteraan keuangan.

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

keluarga diwilayah Surabaya, Sidoarjo dan 

Mojokerto, Sedangkan  Tekhnik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel adalah 

rancangan sampling non-probability dengan 

tekhnik sampel purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria sebagai 

berikut: (1) Keluarga yang berdomisili di 

Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto (2) 

Memiliki pendapatan secara keseluruhan 



5 
 

(suami dan istri) minimal Rp. Rp. 4.000.000. 

Karena upah minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) mencapai Rp. 2.200.000 jadi 

dimungkinkan pendapatan keluarga (suami 

dan istri) perbulan mencapai ± Rp. 

4.000.000.  

Dari 222 kueseioner yang disebarkan 

hanya 198 kuesioner yang menjadi sampel 

penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan 

sampel. 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer diperoleh 

dari penelitian survei dengan menggunakan 

kuesioner, daftar pertanyaan ini ditujukan 

dan diisi oleh responden yang terpilih 

menjadi sampel penelitian, dengan bentuk 

pilihan jawaban yang telah disediakan dan 

responden tinggal memilih jawaban yang 

sesuai. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu Kesejahteraan keuangan, 

variabel independen yaitu literasi keuangan 

dan variabel moderasi yaitu perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Definisi Operasional Variabel 

Literasi Keuangan 

Literasi keuangan diartikan sebagai 

kemampuan untuk memahami konsep dasar 

dari ilmu ekonomi dan keuangan serta 

bagaimana menerapkannya secara tepat. 

Terdapat 10 pertanyaan yang digunakan 

dalam mengukur variabel literasi keuangan 

ini, dimana bila menjawab dengan benar 

mendapatkan nilai 10 apabila jawaban salah 

mendapatkan nilai 0. Penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuisioner terhadap 

beberapa responden. 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 
Perilaku pengelolaan keuangan diartikan 

sebagai proses bagaimana individu dapat 

menggunakan uang yang dimilikinya secara 

tepat agar tercapai tujuan yang dikehendaki. 

Terdapat 11 pernyataan untuk mengukur 

variabel perilaku pengelolaan keuangan ini. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pembuatan skala. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala Likert 1 sampai dengan 5:(1) 

tidak pernah, (2) kadang-kadang, (3) sering, 

(4) sangat sering, (5) selalu sedangkan untuk 

pertanyaan negatif berlaku sebaliknya. 

Kesejahteraan Keuangan 

Kesejahteraan keuangan diartikan sebagai 

suatu kondisi dimana seseorang merasa 

tercukupi segala kebutuhan hidup tanpa 

mengalami masalah dalam keuangannya 

sehingga tercipta suatu keadaan makmur, 

nyaman, dalam menjalani hidup. 

Kesejahteraan keuangan diukur dengan 

menggunakan rumus:   

Kesejahteraan Keuangan:Total Pendapatan  

        Total Pengeluaran 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Sebelum pengambilan data dilakukan, 

sebelumnya harus melakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas terhadap daftar 

pertanyaan yang digunakan. Uji validitas 

bertujuan untuk menguji kevalidan dari 

kuisoner dimana validitas menunjukkan 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

standart pengukuran dibawah 0,05 per 

indikator (Imam Ghozali, 2001:134). 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi dan 

kestabilan alat ukur dalam melakukan 

pengukuran (Sekaran, 2003). Pengujian 

reliabilitas digunakan untuk memperoleh 

pengukuran yang konsisten jika dilakukan 

pengulangan pengukuran 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

nilai koefisien alfa atau cronbach’s alpha 

lebih dari 0,6. 

Alat Analisis 
Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Generalized Structured 
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Component Analysis (GSCA), dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

merancang model structural, (2) merancang 

model pengukuran, (3) mengontruksi 

diagram jalur, (4) konversi diagram jalur 

kedalam fungsi pernyataan, (5) estimasi 

weight, loading, dan koefisien jalur, (6) 

evaluasi goodness of fit, (7) pengujian 

hipotesis. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden Penelitian 

Karakterteristik responden yang 

digunakan: jenis kelamin, umur, pendidikan 

terakhir, pekerjaaan, pendapatan total 

perbulan dan pengeluaran total perbulan. 

Variabel diukur dengan menggunakan 

nominal skala seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 1. 

Tabel 1 

Karakteristik Responden Penelitian 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

sangat menentukan kualitas data yang 

diperoleh. Indikator dari setiap variabel 

dikatakan valid jika loading factor setiap 

indicator adalah signifikan dan instrumen 

penelitian disebut valid jika nilai GFI>0.90, 

dan instrument dikatakan reliabel jika nilai 

construct reliability>0.70. Ringkasan hasil 

uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian disajikan berikut. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 
ANALISIS DATA 

Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif akan memberikan 

gambaran secara menyeluruh mengenai 

variabel-variabel penelitian dilihat dari 

jawaban yang telah diberikan oleh responden. 

Dalam analisis ini menjelaskan mengenai 

pengukuran rata-rata tanggapan responden 

mengenai item-item dalam variabel yang ada 

dalam instrumen penelitian. 

Literasi Keuangan 

 Literasi keuangan dalam penelitian ini 

dikur dengan menggunakan 10 pertanyaan 

dimana model pertanyaan dengan 

menggunakan skala rasio berupa pertanyaan 

benar atau salah dan pilihan ganda. Berikut 

hasil tingkat literasi keuangan responden. 

Tabel 3 

Tingkat Literasi Keuangan Responden 
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 Dapat dilihat dari tabel 3 bahwa 50 

responden atau 25.3% dari total responden 

mendapatkan skor 70 artinya sebagian besar 

responden tergolong memiliki literasi 

keuangan yang cukup baik meskipun 

responden yang dapat menjawab dengan 

benar semua atau mendapatkan skor 100 

hanya 8 responden. Tingkat literasi keuangan 

responden juga dapat dijabarkan melalui 

kelompok pertanyaan pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 

Literasi Keuangan Berdasarkan kelompok 

Pertanyaan 

 

 Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan 

bahwa kebanyakan responden dalam 

penelitian ini memahami akan dunia 

perbankan dan sebaliknya responden 

kebanyakan responden kurang memahami 

dana pensiun dan investasi. 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Perilaku pengelolaan dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan 8 pernyataan 

dimana model pernyataan menggunakan 

skala Likert, mulai dari skala 1 untuk 

jawaban “tidak pernah” sampai dengan skala 

5 untuk jawaban “selalu”, dengan 

mengelompokkan range “tidak pernah” 

merupakan jawaban responden skala 1, range 

“kadang-kadang” merupakan jawaban 

responden untuk skala 2, range “sering” 

merupakan jawaban responden untuk skala 3, 

range “sangat sering” merupakan jawaban 

responden untuk skala 4 dan range “selalu” 

merupakan jawaban responden untuk skala 5. 

Berikut tabel tanggapan responden dari 

variabel perilaku pengelolaan keuangan. 

 

Tabel 5 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Perilaku 

Pengelolaan Keuangan 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas, item 

pernyataan PPK4 memiliki mean tertinggi 

daripada lainnya yakni sebesar 4.36, dimana 

item ini mengukur Seberapa sering responden 

berhutang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Pada item ini 47,5% responden 

menjawab selalu. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar responden tidak 

mampu mengelola keuangannya dengan baik 

terbukti banyak orang yang masih selalu 

berhutang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Kesejahteraan Keuangan 

Dalam penelitian ini mengukur 

kesejahteraan keuangan dengan 

menggunakan total pendapatan perbulan 

dibagi dengan total pengeluaran perbulan. 

dari 198 responden dalam penelitian ini 50.5 

persen responden memiliki tingkat 

pendapatan antara Rp.4.000.000 sampai 

dengan Rp.5.999.000 perbulan dan 51.5 

persen responden memiliki pengeluaran 

kurang dari Rp.4.000.000 perbulan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden dalam 
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penelitian ini masih memiliki dana yang 

cukup untuk ditabung dan diinvestasikan 

sehingga akan mensejahterakan keuangan 

mereka saat ini maupun dimasa yang akan 

datang. Berikut tabel yang menggambarkan 

hal tersebut. 

Tabel 6 

Total Pendapatan dan Pengeluaran Perbulan 

 
Hasil Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk 

menjawab permasalahan pada penilitian ini 

dengan menggunakan software uji statistik 

GSCA. Berikut hasil uji statistik dengan 

menggunakan GSCA.  

1. Identifikasi Goodness of Fit 

Tabel 7 

Identifikasi Goodness of Fit 

Model Persamaan GSCA 

Model Fit  

FIT  0.400  

AFIT  0.393  

GFI  0.997  

SRMR  0.073  

NPAR  23  

Sumber: diolah dengan GSCA 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan 

bahwa keragaman faktor yang mempengaruhi 

dapat dijelaskan oleh model sebesar 40% dan 

sisanya 60% dapat dijelaskan oleh variabel 

lain. Secara teori Adjusted dari FIT hampir 

sama dengan FIT, dapat dilihat dari nilai 

AFIT keragaman faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan sebesar 39,3% dan 

sisanya 60,7% dapat dijelaskan oleh variabel 

yang lain. Unweighted least-squares dan 

standardized root mean square 

residualkeduanya sebanding dengan 

perbedaan antara kovarian sampel dan 

kovarian yang diproduksi oleh pendugaan 

GSCA, dapat dilihat berdasarkan GFI 0,997 

yang mendekati dengan 1, maka model 

dikatakan sesuai. 

2. Konversi Diagram Jalur Kedalam Sistem 

Persamaan 

Tabel 8 

Identifikasi Model Structural 

Model Persamaan GSCA 

Sumber: diolah dengan GSCA 

 Berdasarkan tabel 8 model persamaan 

GSCA adalah sebagai berikut:  

(1) KK = a + 0.071 LK + e 

(2) PPK = a + 0.173 LK + e  

(3) KK = a + 0.165 PPK + e 

  

  

 

 

 

Path Coefficients  

   Estimate  SE  CR  

literasi keuangan-

>kesejahteraan 

keuangan  

0.071  0.065  1.1  

literasi keuangan-

>perilaku pengelolaan 

keuangan 

0.173  0.087  2.17* 

perilaku pengelolaan 

keuangan-

>kesejahteraan 

keuangan  

0.165  0.080  2.05* 
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Berdasarkan tabel 8, maka diaplikasikan 

dalam bentuk digram jalur sebagai berikut: 
  

 
Pengujian Hipotesis: 

1. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 

diperoleh critical rasio sebesar 1.1 

(<1.96), maka dengan demikian dapat 

diartikan bahwa H0 diterima atau H1 

ditolak yang artinya literasi keuangan 

memiliki pengaruh positif terhadap 

kesejahteraan keuangan namun tidak 

signifikan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 

diperoleh critical rasio sebesar 2.17 

pengaruh literasi keuangan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan dan 2.05 

pengaruh perilaku pengelolaan keuangan 

terhadap kesejahteraan keuangan 

(>1.96), dengan demikian dapat diartikan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang 

artinya perilaku pengelolaan keuangan 

mampu memediasi pengaruh literasi 

keuangan terhadap kesejahteraan 

keuangan. 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Pertama 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, 

artinya seseorang yang memiliki literasi 

keuangan tidak menjamin akan sejahtera 

dalam hal keuangannya. 

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan 

responden 49.5% responden memiliki 

pendidikan terakhir sarjana, namun 

pendidikan yang tinggi tidak menjamin 

bahwa orang tersebut memiliki literasi 

keuangan yang tinggi sehingga kesejahteraan 

keuangan sulit tercapai. Selain melihat dari 

fenomena pendidikan terakhir, total 

pendapatan keluarga perbulan mempengaruhi 

seseorang untuk mencapai kesejahteraan 

dalam hal keuangannya. Responden 

diwilayah Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto 

memiliki pendapatan total perbulan rata-rata 

4.000.000-5.999.000 yaitu sebesar 50,5%. 

Secara teoritis pendapatan yang tinggi akan 

menyebabkan semakin tinggi pula 

kesejahteraan seseorang namun nyatanya 

tidak demikian meskipun seseorang memiliki 

pendidikan terakhir dan pendapatan cukup 

nyatanya kesejahteraan dalam hal 

keuanganya masih sulit tercapai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nye dan 

Hillyard (2013) yang menyatakan bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan keuangan. 

Hipotesis Kedua 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perilaku pengelolaan keuangan mampu 

memediasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap kesejahteraan keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk mencapai 

kesejahteraan dalam hal keuangannya 

seseorang tidak hanya harus memiliki literasi 

keuangan yang tinggi saja melainkan literasi 

keuangan tersebut harus ditunjukkan dengan 

perilaku dalam mengelola keuangan yang 

baik sehingga kesejahteraan keuangan akan 

tercapai. Hasil tersebut sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Perry dan Morris (2005) 

dimana semakin baik literasi keuangan yang 

dimiliki oleh seseorang maka menunjukkan 

semakin baik perilaku pengelolaan keuangan 
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yang kemudian akan berdampak pada 

kesejahteraan keuangannya. 

 Jika dilihat dari latar belakang 

pendidikan, 49.5% responden memilki 

pendidikan yang tinggi yakni sarjana. Hal ini 

sangat mendukung responden memiliki 

pengetahuan yang baik akan keuangan, 

Selain itu hal tersebut juga dibuktikan 

jawaban responden terkait dengan pertanyaan 

LK1 yakni menunda pembayaran hutang 

dapat mengakibatkan makin mempersulit diri 

untuk mengelola hutang bahwa 94% 

responden menjawab dengan tepat. 

Harapannya dengan bekal pengetahuan yang 

dimiliki akan ditunjukkan dengan cara 

mengelola keuangan yang tepat, namun 

secara teoritis jika seseorang tersebut hanya 

memiliki literasi keuangan tetapi tidak 

memiliki niat untuk mewujudkannya 

kedalam perilaku dalam hal ini perilaku 

dalam mengelola keuangannya maka literasi 

keuangan tersebut menjadi tidak berguna 

artinya jika seseorang hanya memiliki literasi 

keuangan yang tinggi tetapi tidak diwujudkan 

kedalam perilaku alhasil tidak akan mencapai 

kesejahteraan. Selain dilihat dari latar 

belakang pendidikan, total pendapatan 

perbulan juga mampu membuktikan bahwa 

perilaku pengelolaan keuangan mampu 

memediasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap kesejahteraan keuangan. 

Selain itu dapat dibuktikan dari 

pernyataan PPK1 terkait dengan seberapa 

sering responden membayar tagihan 

(kewajiban bulanan listrik, air, kredit dan 

telepon) tepat waktu, bahwa 46.5% dari 

responden menjawab selalu. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden mampu 

memilah hal-hal yang harus diprioritaskan 

terlebih dahulu yakni membayar kewajiban-

kewajiban perbulan dibandingkan untuk 

membeli hal yang kurang dibutuhkan, namun 

jika dilihat dari loading factor terkait PPK1 

yakni hanya 7,65 dan mean sebesar 3,95. Hal 

ini menunjukkan bahwa pernyataan terkait 

PPK1 merupakan pernyataan yang kurang 

penting sehingga perlu diabaikan karena 

pernyataan tersebut merupakan pernyataan 

yang umum dimana sebagian besar reponden 

menganggap bahwa pernyataan tersebut baik 

sehingga kebanyakan responden mampu 

menjawab dengan baik, akan lebih baik jika 

pernyataan tersebut diukur dengan kejadian 

langsung yang ada dilapangan supaya lebih 

mengetahui hasil yang sesungguhnya, 

sedangkan untuk pernyataan terkait PPK2 

yakni seberapa sering responden menyusun 

rancangan keuangan untuk masa depan 

dimana memiliki loading factor sebesar 

28,16 dan mean sebesar 3,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pernyataan terkait PPK2 

merupakan pernyataan yang penting 

(prioritas utama) maka perlu untuk dilakukan 

edukasi kepada para responden karena jika 

seseorang memiliki pendapatan yang tinggi 

namun tidak menyusun rancangan untuk 

masa depan alhasil kesejahteraan keuangan 

tidak akan tercapai karena hal utama yang 

perlu dilakukan untuk tercapainnya 

kesejahteraan keuangan yakni tidak hanya 

memikirkan kebutuhan masa kini semata, 

kebutuhan dimasa yang akan datang juga 

sangat penting dikarenakan setiap orang tidak 

pernah mengetahui apa yang akan terjadi 

dikemudian hari. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Huston (2010) 

membuktikan bahwa perilaku pengelolaan 

keuangan mampu memediasi pengaruh 

literasi keuangan terhadap kesejahteraan 

keuangan. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

SARAN 

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat 

diambil keputusan sebagai berikut: 

(1) Literasi Keuangan berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Kesejahteraan 

Keuangan 

(2) Perilaku Pengelolaan Keuangan mampu 

memediasi pengaruh Literasi Keuangan 

terhadap Kesejahteraan Keuangan. 
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Penelitian ini mempunyai keterbatasan (1) 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kolaborasi dimana memiliki banyak item 

pernyataan pada kuesioner yang disebarkan 

sehingga menyebabkan responden kurang 

maksimal dalam menjawab pertanyaan (2) 

Pernyataan pada kuesioner merupakan 

replikasi dari penelitian terdahulu dengan 

sedikit revisi, dan masih adanya pernyataan 

yang bermakna ganda (3) Dalam melakukan 

penelitian, peneliti memberikan batasan 

sebatas kota Surabaya, Sidoarjo dan 

Mojokerto sehingga kuesioner yang 

terkumpul dirasa belum mewakili secara 

keseluruhan. Berdasarkan pada keterbatasan 

penelitian, maka saran yang dapat diberikan 

bagi Regulator dan Pemerintah  (1) Dari 

hasil penelitian yang diperoleh bahwa 

pengetahuan Ibu rumah tangga terkait dana 

pensiun dan investasi masih rendah sehingga 

disarankan bagi Regulator dan Pemerintah 

supaya lebih meningkatkan pengetahuan Ibu 

rumah tangga terkait dana pensiun dan 

investasi melalui seminar keuangan, 

pelatihan keuangan, dan lain-lain (2) 

Disarankan bagi Regulator dan Pemerintah 

memberikan edukasi terhadap Ibu rumah 

tangga terkait perilaku dalam mengelola 

keuangan khususnya item PPK2 tentang 

seberapa sering responden menyusun 

rancangan keuangan untuk masa depan 

dimana yang terlihat dari loading factor dan 

mean merupakan pernyataan yang penting 

namun responden masih banyak yang belum 

melakukan hal tersebut. Bagi penelitian 

selanjutnya (1) Penelitian selanjutnya 

diharapkan diharapkan lebih fokus mengkaji 

pertanyaan yang khusus terkait dengan 

perilaku pengelolaan keuangan, serta 

memperbanyak pertanyaan pada literasi 

keuangan agar supaya hasil yang didapatkan 

lebih komprehensif dan pengukuran variabel 

kesejahteraan keuangan tidak hanya diukur 

dari pendapatan dibagi dengan pengeluaran 

saja namun bisa diukur menggunakan total 

asset dibagi dengan total hutang (2) 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian diwilayah lain,supaya 

riset yang didapatkan bisa digeneralisasi. 
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