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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti 

bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat muslim di muka bumi dan dapat 

diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan 

komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan 

sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam disebabkan Islam mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual, tetapi juga aspek 

muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya.
1
 

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu 

dan kolektif suatu Negara-bangsa. Keunggulan suatu Negara diukur 

berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan 

menjadi sangat materialistis. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat 

penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi 

Sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh 

dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama, hanya saja kekuatan ekonomi 

lebih kuat pengaruhnya dari pada agama.
2
 

Menururt Deputi Bank Indonesia Hadad dalam jurnal Darman Nababan 

dan Isfenti Sadalia mengatakan perekonomian nasional tidak akan mudah 

tergoyahkan atau terimbas oleh berbagai krisis keuangan dunia jika masyarakat 
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memahami sistem keuangan.
3
 Sebagaimana yang dinyatakan pada Cetak Biru 

Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan (2007) bahwa baseline survey 

tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan 

perbankan tahun 2006 memberikan kesimpulan bahwa edukasi kepada 

masyarakat di bidang keuangan dan perbankan sangat diperlukan.
4
 

Otoritas jasa keuangan menyatakan, berdasarkan hasil survei Nasional 

Literasi Keuangan, tingkat inklusi keuangan masyarakat pada tahun 2013 

adalah sebesar 59,74 persen, dan ini didominasi oleh produk perbankan. 

Sementara literasi (tingkat pemahaman) produk-produk keuangan hanya 21,80 

persen, ini belum optimal, menunjukkan bahwa belum semua orang melek 

keuangan. 

Edukasi finansial merupakan suatu tantangan yangbesar bagi Indonesia 

seperti yang diungkapkan oleh Muliaman selaku Deputi GubernurBI yang 

mengatakan bahwa Bank Indonesia dan sektor perbankan memiliki 

tanggungjawab moral untuk meningkatkan literasi keuangan untuk mendukung 

prosespengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman publik tentang pasar 

modal masihrendah dan sebagian besar masyarakat masih belum memahami 

cara berinvestai di pasar modal.  Menurut Nidar dan Bestari, 2012 dalam jurnal 

Nujamatul Laily mengatakan pasar modal Indonesia masih minim investor jika 
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dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia sehingga literasi keuangan 

sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara indonesia.
5
 

Laporan yang dirilis oleh bank Indonesia pada bulan juli 2014 

menyebutkan hanya 32% dari penduduk Indonesia memiliki akses yang baik 

terhadap lembaga keuangan informal. Jumlah ini dianggap cukup rendah jika 

dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia keseluruhan. Namun 

sebaliknya, 49% masyarakat Indonesia telah termasuk ke dalam kelompok 

yang memiliki akses yang tinggi terhadap lembaga keuangan, yang artinya 

hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan 

yang baik terutama dalam sektor perbankan. 

Literasi keuangan syariah menjadi fokus perhatian bagi para pembuat 

kebijakan dan keputusan. Di Indonesia, regulasi untuk perbankan syrariah juga 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Itulah sebabnya, sejalan dengan 

program 3 pilar literasi keuangan konvensional, OJK juga meluncurkan 

Strategi Nasional untuk literasi keuangan syariah yang mengacu kepada cetak 

biru strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah.Program ini juga memiliki 3 

pilar; pertama, edukasi dan kampanye unuk literasi keuangan Syariah Nasional 

yang dijabarkan kedalam 3 poin utama; 1) meningkatkan kesadaran 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan keahlian tentang produk dan jasa keuangan 

syariah 2) Transformasi pola pikir dan perilaku keuangan 3) mengingkatkan 

jumlah produk keuangan syariah dan pengguna layanan.Kedua, penguatan 

infrastruktur Literasi Keuangan Syariah yang terdiri dari : 1) mendukung 
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edukasi dan kampanye secara nasional untuk literasi keuangan dengan sistem 

keuangan syariah, 2) memperluas dan memfasilitasi akses informasi bagi 

literasi keuangan syariah, dan 3) memantau kelanjutan dari program literasi 

keuangan syariah. Ketiga, Pengembangan produk dan jasa keuangan syariah 

yang terdiri atas: 1) mendukung perbaikan produk dan jasa, 2) mendukung 

perbaikan kualitas produk dan jasa 3) mendukung institusi dalam memperluas 

area pelayanan.
6
 

Di dalam ilmu ekonomi pengetahuan mengelola dana yang dimiliki agar 

bisa berkembang dan hidup di masa depan lebih sejahtera dinamakan literasi 

keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan untuk mengelola keuangan
7
. 

Remund dalam jurnal Farah Margaretha dkk (2015), menjelaskan lima 

dominan dari literasi keuangan yakni pengetahuan tentang konsep keuangan, 

kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan, kemampuan untuk 

mengelola keuangan pribadi, kemampuan dalam membuat keputusan keuangan 

dan keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan.
8
 

Memiliki literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan 

kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Literasi keuangan erat kaitannya 

dengan manajemen keuangan dimana semakin tinggi tingkat literasi keuangan 

individu maka makin baik pula manajemen keuangan individu tersebut. 
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Manajemen keuangan pribadi merupakan salah satu aplikasi dari konsep 

manajemen keuangan pada level individu. Manajemen keuangan yang meliputi 

aktivitas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangan, sangatlah 

penting untuk mencapai kesejahteraan finansial. 

Aktivitas perencanaan meliputi kegiatan untuk merencanakan alokasi 

pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk apa saja. Pengelolaan 

merupakan kegiatan untuk mengatur/mengelola keuangan secara efisien 

sedangkan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengevaluasi apakah 

pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan yang direncanakan/dianggarkan.
9
 

Irin Widayati (2012) mengatakan pada dasarnya keputusan keuangan 

yang diambil oleh seorang individu meliputi berapakah jumlah uang yang 

harus dikonsumsi tiap peroide, apakah ada kelebihan dan bagaimana kelebihan 

itu diinvestasikan, serta bagaimana mendanai konsumsi dan investasi 

tersebut.
10

 Sejauh mana pengetahuan, sikap dan implementasi seseorang dalam 

mengelola keuangan dikenal dengan literasi keuangan. 

Cummins dalam penelitian Nina Septiani dan Mario Rio Rita (2013) 

menungkapkan bahwa kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan 

menjadi salah satu faktor penting untuk mencapaai sukses dalam hidup 

sehingga pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik dan benar 

menjadi penting bagi semua angggota masyarakat, termasuk anak muda. Tetapi 
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ekonomi dan bisnis universitas brawijaya, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, No 1, 
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banyaknya kebutuhan, mulai dari kepentingan akademisi hingga gaya hidup, 

menuntut mereka untuk bersikap konsumtif.  

Hal senda juga dikemukakan oleh Utamaningsih, hal ini yang 

menyebabkan para mahasiswa boros dan menghabiskan uang tanpa 

memikirkan hari berikutnya.
11

 Kebiasaan mengeluarkan atau membelanjakan 

uang (Spending habits) akan menimbulkan tingkat konsumtif yang tinggi pada 

mahasiswa dan berdampak buruk terhadap pengelolaan keuangan. 

Pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan literasi finansial 

baik pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal 

dilingkungan perguruan tinggi. Pembelajaran di perguruan tinggi sangat 

berperan penting dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa. 

Gutter (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan prilaku 

keuangan. Diperkuat oleh penelitian Luthfi dan Iramani yang menyatakan 

bahwa pendidikan manajemen keuangan secara signifikan berpengaruh 

terhadap literasi keuangan.
12

 

Alina Tsalitsa dan Yanuar Rachmansyah (2016) dalam penelitiannya 

menyatakan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit. Pengaruh positif tersebut menandakan bahwa semakin 

tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi 

pengambilan kredit dan begitu pula sebaliknya. Dengan literasi keuangan yang 

tinggi, individu dapat memahami produk dan jasa keuangan baik secara fitur, 
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manfaat, risiko serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan jasa 

keuangan. Sehingga individu dapat mengatur dan mengelola keuangannya 

untuk menentukan pilihan yang tepat akan produk dan jasa keuangan  sesuai 

kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder serta mampu 

meminimalisir risiko keuangan yang mungkin dapat terjadi.
13

 

Nujmatul Laily dalam penelitiannya menyatakan variabel literasi 

keuangan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan serta kemampuan 

mahasiswa dalam mengelola keuangan akan semakin bijak dalam pengambilan 

keputusan keuangan.
14

 

Didasari temuan di atas, diketahui bahwa pendidikan keuangan dapat 

meningkatkan terhadap pengelolaan keuangan. Banyak riset dan instrumen 

yang berkaitan dengan literasi keuangan yang telah dikembangkan, akan tetapi 

cukup sulit untuk menemukan instrumen untuk mengukur literasi keuangan 

syariah. 

Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim Riau merupakan salah 

satu jenjang perguruan tinggi negeri yang ada di provinsi Riau yang memiliki 7 

(tujuh) program studi yaitu Ahwal Al-Syakhsiyyah, Muamalah, Perbandingan 

hukum dan Mazhab, Jinayah Siyasah, Ekonomi Islam, Ilmu Hukum, dan D3 
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Perbankan Syariah. Ekonomi Islam merupakan salah satu pogram studi yang 

mempelajari konsentrasi keuangan. Berikut data jumlah mahasiswa ekonomi 

Islam 2013-2015. 43  

Tabel I.1 

Data Mahasiswa Ekonomi Syariah Terdaftar dan Tahun Angkatan 2013-

2015 

 
 

 

No 

 

 

POGRAM 

STUDI 

 

 

 

JENJ/PROG 

BANYAK MAHAISWA MENURUT 

TAHUN ANGKATAN DAN JENIS KELAMIN 

2013 2014 2015 

JUMLAH 
L P L P L P 

1 Ekonomi 

Islam 

S1 157 333 127 227 71 127  1042 

Sumber: Bag. Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2016 

Wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu mahasiswa prodi 

ekonomi syariah (Agus Safri) menyatakan bahwa banyak dari para mahasiswa 

yang hidup merantau dan jauh dari orang tua dimana mereka selalu menunggu 

kiriman dari orang tua, dikarenakan tidak mengelolan keuangan dengan baik 

kiriman tersebut tidak cukup untuk memenuhi biaya merka dalam setaip 

bulannya bahkan dalam hitungan minggu juga tidak cukup.
15

 

Wawancara yaang juga penulis lakukan dengan (Vivi Retno Hyandani) 

salah seorang mahasiswi pogram studi ekonomi syariah menyatakan bahwa 

juga terdapat kesulitan dalam mengelola keuangan. Kiriman yang dikirimkan 

oleh orang tua untuk satu bulan dalam hitungan minggu sudah mengalami 

defisit anggaran pribadi.
16
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Hal senada juga penulis lakukan wawancara dengan Bapak Jonnius yang 

mana beliau mengemukakan bahwa masih rendahnya tingkat pengelolaan 

keuangan mahasiswa dimana indikasi ini terlihat dari rendahnya tingkat 

keterlibatan mahasiswa dengan lembaga keuangan, salah satunya seperti 

keterlibatan dalam Galeri Investasi Syariah yang dikelolah Fakultas Syariah 

dan Hukum saat ini.
17

 

Keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat, dan dipandang 

perlu untuk dilakukan pengukuran terhadap literasi keuangan syariah. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang literasi dikalangan mahasiswa, dengan judul: 

“PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH 

TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI  EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH 

DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF 

KASIM RIAU”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang 

diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan di teliti 

yaitu pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan 

keuangan pada mahasiswa program studi ekonomi syariah Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan 

mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau? 

2. Apakah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN 

Suska Riau? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan keuangan 

mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan pengelolaan 

keuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau  

b. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa program studi 

Ekonomi Syariah UIN Suska Riau 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan 

keuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menjadi salah satu referensi bagi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Bagi penulis sendiri merupakan suatu penembahan ilmu pengetahuan 

dan pengamalan dalam mengaplikasikan sebagi teori manajemen 

keuangan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan. 

c. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu referensi dibidang ilmu ekonomi syariah dalam manajemen 

keuangan terutama mengenai literasi keuangan. 

d. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan bacaan dan untuk mengetahui bagaimana mengelola uang dengan 

baik dan benar sehingga kehidupan bisa lebih sejahtera. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di 

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syariah Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terletak di Jl. H. R Soebrantas 

No 155 KM 18 Simpang baru.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai dan mahasiswa 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau, sedangkan objeknya adalah tingkat literasi 

keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan 

mahasiswa program studi  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 

UIN Suska Riau. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi 

ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2013-2015 yang 

berjumlah 1042. Disebabkan populasi yang begitu besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dalam 

penentuan besar sampel ditentukan dengan rumus slovin:  

  
 

        

Di mana : 

n= jumlah sampel minimal 

N= jumlah populasi 

e= persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel. 

  
    

             
         

Dibulatkan menjadi 171 

Sampel ditetapkan dengan cara proportional stratifeid random 

sampling yang mana stratanya mengikuti tingkat semester yang meliputi 

semester III, V, VII. 

 

 

 

 

 

Tingkat Semester III V VII 

Jumlah 33 58 80 
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4. Sumber Data 

 

Sumbe data yaitu segala keterangan dan informasi mengenai segala 

yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: 

a. Data primer, pihak-pihak yang terkait dengan kepengurusan akademik 

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum yakni 

pegawai akademik, dan Mahasiswa pogram studi ekonomi syariah. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, junal, 

buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan 

mencata secara sistematis terhadap objek penelitian. 

b. Kuesioner, yaitu penulis menyebarkan sejumlah pernyataan secara 

tertulis kepada responden. 

c. Wawancara yaitu dioalog yang dilakukan oleh pewanwancara 

(interviwer) untuk memperoleh informasi dari responden. Penulis 

mengumpulkan data dengan mengajukan tanya jawab kepada beberapa 

responden. 

d. Studi Pustaka, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 
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6. Teknik Analisi Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis 

deskriptif dan inferensial.  Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat pengelolaan keuangan 

mahasiswa.  Sedangkan analisis inferensial dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (tingkat literasi keuangan syariah) terhadap 

variabel dependen (pengelolaan keuangan).  Adapun tahap tahap analisis 

sebagai berikut: 

 

a. Uji validitas dan realibilitas instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen 

atau kuisioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya 

dari variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

nilai koefesien r hitung  r tabel. Adapun rumus yang dipakai yaitu 

korelasi product moment:  

22. yx

xy
r




  

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

x = deviasi rata-rata variabel X 

 = X - X  

y = Deviasi rata-rata variabel Y 
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 = Y - Y  

2. Uji Reliabilitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsistensi 

alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang sama dalam mengukur 

hal dan subjek yang sama dan tidak berubah – rubah ( stabilitas ), 

konsisten dan dapat diandalkan. Peneliti melakukan uji reabilitas 

dengan menggunakan metode alpha. Suatu instrument dikatakan 

realiabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,06. Jika nilai 

reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima, dan > 0,8 adalah baik. 

b. Model Regresi 

1. Analisis Regresi Liniear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan dua variabel melalui koefesien regresinya, dimana variabel 

independen (X) adalah tingkat literasi keuangan syariah, sedangkan 

variabel dependen (Y) adalah pengelolaan keuangan 

Y = a + b X  

Keterangan:  

Y  = pengelolaan keuangan  

a  = konstan 

b  = koefesien regresi linear 

X  = Pengaruh tingkat literasi keuangan syriah 
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c. Uji Model (uji klasik dan normalitas) 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Heteroskedastisistas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya.  Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut  

homoskedastisitas dan jika berbeda heterokedastisitas.  

Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis grafik plot. Apabila titik-titik 

menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data 

continiue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, 

reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.  

d. Uji hipotesis 

1. Uji Parsial ( t ) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) dengan α = 0,05 atau 5%, jika        >      , maka 

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap 
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variabel dependen, jika         <      , maka tidak terdapat hubungan 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.  

2. Koefesien Korelasi Sederhana ( r ) 

Uji korelasi sederhana ( r ) diginakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan 

komputer melalui program SPSS 23. 

3. Koefisien Determinasi ( R
2  

) 

Koefesien Determinasi ( R
2
) adalah sebuah koefesien yang 

menunjukan seberapa besar persentase variabel – variabel independen. 

Semakin besar koefesien determinasinya, maka semakin baik variabel  

Untuk mengetahui besarnya persentase varibel independen ( 

tingkat literasi keuangan syariah ) dalam mempengaruhi variabel 

dependen (pengelolaan keuangan), dilakukan analisa koefesien 

determinasi, dengan formulasi : 

KD = R
2 
x100% 

Keterangan : 

KD = Koefesien Determinasi  

R    = Koefisien korelasi 

F. Model kerangka berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi 

keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian terdiri dari 

variable independent (X) adalah tingkat literasi keuangan syariah dan variable 
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dependent (Y) adalah pengelolaan keuangan. Untuk mencari hubungan X dan 

Y, menggunakan teknik korelasi sederhana. Model kerangka berfikir dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar.1 

Model Kerangka Berfik 

 

  Variabel Independen                                Variabel Dependen   
 

 

 

 

 

G. Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan dalam sebuah penelitian, sampai melalui uji hipotesis 

atas data-data yang terkumpul. 

Berdasarkan kerangka di atas, maka penulis menggunakan suatu 

hipotesis untuk identifikasi masalah dan tujuan penelitian berikut : 

Ha :Tingkat literasi  (X) mempunyai hubungan secara signifikan dengan 

pengelolaan keuangan (Y) 

   

 

 

  

Literasi keuanan syariah 
 

Pengelolaan Keuangan 
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H. Variabel 

Tabel 1.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variable  Pengertian  Dimensi Indikator 

Literasi 

Keuangan 

(X) 

Pengetahuan untuk 

mengelola 

keuangan 

(financial literacy 

is money 

management 

knowledge) 

 

 

Pengetahuan 

tabungan  

syariah 

- Tabungan berdasarkan 

syariah 

- Pengetahuan akad 

yang digunakan dalam 

tabungan 

- Bagi hasil dalam 

tabungan 

- Bonus dalam tabungan 

- Syarat penarikan 

tabungan 

Pengetahuan 

investasi 

syariah,  

- Pegetahuan jenis 

investasi 

- Berinvestasi saham 

- Pengetahuan tentang 

reksadana 

- Pendapatan dalam 

saham 

- Kapan sebaiknya 

berinvestasi saham 

Pengetahuan 

asuransi 

syariah 

- Pengetahuan akad 

dalam asuransi 

- Premi asuransi 

- Manfaat asuransi 

- Peran dewan pengawas 

syariah 

Pengelolaan 

keuangan 

pribadi 

(Y) 

Cara mengelola 

pendapatan, 

pengeluaran, 

belanja kubutuhan 

pokok, dan 

simpanan pribadi. 

 

Pengelolaan 

keuangan 

pribadi 

Perencanaan, 

Pengeluaran, membeli 

hal yang penting, 

Menabung. 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pemahaman dan penelaan skripsi ini maka perlu 

disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Berisi tentang gambaran umum mengenai Fakultas Syariah dan 

Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah 

BAB III Berisi tentang teorotis meliputi, Literasi keuangan syariah, 

manajemen keuangan pribadi, Manajemen keuangan menurut 

pandana Islam 

BAB IV Berisi tentang analisa tentang literasi keuangan Syariah 

Mahasiswa pogram studi Ekonomi Syariah, Tingkat pengelolaan 

keuangan mahasiswa UIN Suska Riau pogram studi Ekonomi 

Syariah, Literasi keuangan Syariah berpengaruh signifikan 

terhadap pengelolaan keuangan  mahasiswa UIN suska Riau 

Pogram Studi Ekonomi Syariah, Tinjauan Ekonomi Syariah 

terhadap pengelolaan keuangan. 

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan  dan saran 


