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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Konseptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-1 Kerangka Konseptual 

Latar Belakang 
 

Oleh karena pentingnya peran unit Business and Consumer Banking bank BNI Kantor Cabang Mojokerto, 

peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto 
terhadap literasi keuangan berdasarkan financial knowledge, financial behavior dan financial knowledge 
karena keseharian mereka adalah mengenal produk-produk jasa lembaga keuangan tersebut.  

Teori 

 

Financial literacy: Landasan 

1. Sina (2017) 6. Rosaline (2014) 

2..Putra (2017) 7. Nurhidayati dan Anwar (2018) 

3. Albeerdy dam Gharleghi (2015) 

4. Amagir et al.(2017) 

 

Financial Knowledge: 

1. Houston (2010 

2. Delavande et al (2008) 

3. Mien dan Thao (2015) 

4. Liebermann & Flint-Goor, 1996 

5. Norvilitis dan Maclean, 2010 

6. Parker et al. Dalam Assad (2015) 

7. Herdjiono dan Damanik (2014) 

 

Financial behavior: 

1. Mydhili Virigineni dan M. Bhaskara Rao (2017) 

2. Ricciadi, 2000 

3. Lusardi dan Mitchell, 2013 

4. Sewell dalam Hemanathan (2011) 

5. Herdjiono dan Damanik (2014) 

6. Nababan dan Sadalia (2013) 

7. Potrich et al. (2016) 

 

Financial attitude: 

1. Gina A.N. Chowa, Mat Despard, & Isaac Osei- 

    Akoto (2012) 

2. Robbins & Judge (2008) 

3. Potrich et al. (2016) 

4. Herdjiono dan Damanik (2014) 

5. Mien dan Thao (2015) 

 

Penelitian Terdahulu 

 

1.  Amagir et al. (2017) yang berjudul ”Financial literacy 

of High School Students in The Netherlands: Knowledge, 

Attitudes, Self-Efficacy, And Behavior” 

 

2. Albeerdy dan Gharleghi (2015) yang berjudul 

”Determinants of the Financial literacy among College 

Students in Malaysia” 

 

3. Lantara dan Kartini (2015) yang berjudul ”Financial 

literacy Among University Students: Empirical Evidence 

From Indonesia” 

 

4. Margaretha dan Sari (2015) yang berjudul “Faktor 

Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna 

Kartu Kredit di Indonesia” 
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Hipotesis 
 

Analisis Data 

Rumusan Masalah 
 

Untuk mengetahui adakah pengaruh financial knowledge, financial behavior, financial attitude  terhadap 
literasi keuangan dari pegawai bank BNI Kantor Cabang Mojokerto ? 
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3.2  Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-2 Model Analisis 

3.3  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konseptual penelitian di atas, dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Garman dan Forguedalam Mien dan Thao, (2015) menyatakan financial 

knowledge didefinisikan sebagai pengetahuan yang cukup mengenai fakta-

fakta keuangan pribadi dan merupakan kunci untuk perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi. Menurut Houston (2010) menjelaskan ketika 

menentukan instrumen untuk menentukan literasi keuangan, penting untuk 

menentukan bahwa orang tersebut tidak hanya mengetahui informasi 

keuangan tetapi juga dapat menerapkannya dengan tepat. Literasi 

keuangan mengharuskan seseorang memiliki kemampuan dan 

kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan keuangannya untuk 

membuat keputusan keuangan: 

 H1 : Financial knowledge berpengaruh terhadap tingkat  literasi 

keuangan 

2. Behavioral finance dapat didefinisikan sebagai elemen penting dari literasi 

keuangan, sedangkan studi terbaru terkait behavioral finance sebagai 

elemen literasi keuangan, (Lusardi dan Mitchell, 2013). Menurut Nofsinger 

Financial attitude (X3) 

Financial Knowledge (X1) 
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(dikutip dalam Manurung 2012:1) mendefinisikan perilaku keuangan yaitu 

mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah 

penentuan keuangan. Financial behavior berpengaruh terhadap tingkat  

literasi keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat terlihat dari 

kedisiplinan menjalankan pengelolaan keuangan sehingga dapat membuat 

perencanaan yang matang dan pelaksanaan jangka pendek maupun 

jangka panjang dapat tercapai,maka dapat dirumuskan : 

 H2 : Financial behavior berpengaruh terhadap tingkat literasi 

keuangan 

3. Financial attitude yang dimiliki oleh seseorang akan membantu individu 

tersebut dalam hal pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan 

pribadi dan bagaimana keputusan individu mengenai bentuk investasi yang 

akan diambil, (Robbin dan Judge,2008). Menurut Pankow (dikutip dalam 

Zahroh 2014:13),sikap keuangan diartikan sebagai keadaan 

pikiran,pendapat,serta penilaian tentang keuangan. Finansial Attitude 

(sikap keauangan) memiliki pengaruh pada tingkat literasi keuangan 

karena dalam menjalankan pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh sikap 

individu.Setiap pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh sikap 

yang dimilikinya,setiap individu yang dapat mengontrol sikap keuangannya 

dengan baik mempengaruhi tingkat literasi keuangan,maka dapat 

dirumuskan  :  

 H3 : Financial attitude berpengaruh terhadap literasi keuangan. 

4. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan dapat diartikan 

sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen 

dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan 
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pribadi lebih baik. Clercq & Venter (2009) menjelaskan bahwa Financial 

literacy adalah sebagai kemampuan untuk membaca, menganalisis, 

mengelola dan mengkomunikasikan tentang kondisi keuangan yang dapat 

mempengaruhi secara positif terhadap kesejahteraan material. Schagen 

and Lines (1996) menyatakan Financial literacy mengacu pada 

kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan konsep 

keuangan. Hogarth (2002) menemukan bahwa literasi keuangan 

mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang konsep keuangan dasar 

dan kemampuan untuk menggunakannya dalam merencanakan dan 

menerapkan keputusan keuangan. Menurut Chen dan Volpe (1998) 

menyatakan literasi keuangan adalah pengetahuan untuk melaksanakan 

keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini mencakup 

bagaimana seseorang atau mengalokasikan keuangannya bukan hanya 

untuk kebutuhan saat ini juga namun untuk kebutuhan masa depan. 

Garman dan Forgue (2010:4) menyebutkan literasi keuangan adalah 

pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip dan alat teknologi yang 

mendasari untuk dapat cerdas dalam menggunakan uang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


