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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian  

Proses penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

S1 adalahj 94 orang dan mahasiswa S2 adalah 71 orang (kuesioner yang disebar dan 

diolah) dan telah memenuhi syarat sampel minimum. Berikut ini adalah hasil 

penyebarannya: 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Mahasiswa  Jumlah sampel minimal Kuesioner yang disebar 

dan diolah 

S1 94 94 

S2 63 71 

JUMLAH:  157 165 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa kuesioner yang disebar dan 

diolak sebanyak 165 kuesioner yaitu dari S1 sebanyak 94 orang dan S2 sebanyak 71 

orang. Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin dan asal 

univeristas mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



31 

 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

  51 

114 

 

30,9% 

69,1% 

 TOTAL: 165 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berjenis kelamin perempuan berjumlah 114 orang (69,1%) dan sisanya 51 

orang atau 30,9% adalah laki-laki. 

Tabel 4.3. Asal Universitas Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Asal Universitas: 

a. UNIKA 

b. UNDIP 

 

89 

76 

 

53,9% 

46,1% 

 TOTAL: 165 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa responden yang berasal dari 

UNIKA berjumlah 89 orang (53,9%), dan sisanya berasal dari UNDIP berjumlah 76 

orang (46,1%). 
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Tabel 4.4. Asal Jurusan Responden 

 No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Asal Jurusan: 

a. S1-AKT  

b. S2-AKT  

 

94 

71 

 

57% 

43% 

 TOTAL: 165 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa responden yang berasal dari 

jurusan S1-AKT berjumlah 94 orang (57%), berasal dari jurusan S2-AKT berjumlah 

71 orang (43%). 

  

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian pertama 

untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel passion: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Passion Keuangan 

Pertanyaan Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r tabel Keterangan 

X1 0,633 0,150 Valid 

X2 0,701 0,150 Valid 

X3 0,767 0,150 Valid 

X4 0,475 0,150 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel passion keuangan adalah valid. Pengujian 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini dapat 

dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Literasi keuangan 0,816 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Dilihat dari tabel 4.7. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel 

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,7 sehingga dikatakan 

reliabel. 

 

4.2.2. Compare Mean dan Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif 

Variabel   

Kisaran 

teoritis  

Kisaran 

empiris 

Mean 

empiris 

Rentang skala Keterangan 

Rendah  Sedang  Tinggi  

Literasi 

keuangan 

4-20 7-20 15.9455 4-9.33 9.34-

14.66 

14.67-

20 

Tinggi   

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Dilihat dari tabel 4.8. dapat diketahui bahwa untuk variabel literasi keuangan 

pada penelitian ini memiliki nilai mean empiris 15.9455 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. 
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Tabel 4.8. Compare Means 

Keterangan 

Gender Usia Pendidikan Passion 

Literasi 

Keuangan 

Jenis kelamin:      

Laki-laki ,8627 21,3333 ,4902 15,7451 3,1176 

Perempuan ,1140 21,3509 ,3772 16,0351 3,2807 

Pendidikan:      

S1-AKT ,3191 21,1702 ,0319 16,1915 3,2021 

S2-AKT ,3803 21,5775 ,9155 15,6197 3,2676 

Universitas:      

UNDIP ,3158 20,8421 ,4868 16,3816 3,4605 

UNIKA ,3708 21,7753 ,3483 15,5730 3,0337 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

4.3. Langkah-Langkah Uji Hipotesis 

 4.3.1. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat 

pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Gender ,991 1,009 

Usia ,963 1,039 

Pendidikan ,957 1,045 

Passion ,988 1,012 

a. Dependent Variable: LiterasiKeuangan 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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Dilihat dari  tabel 4.10, nilai untuk Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Jadi dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Artinya tidak 

ada korelasi antara variabel independen pada penelitian ini. 

 

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Glejser 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,757 ,579  3,035 ,003 

Gender -,053 ,098 -,043 -,542 ,589 

Usia -,026 ,023 -,090 -1,133 ,259 

Pendidikan -,030 ,096 -,025 -,309 ,758 

Passion -,020 ,016 -,099 -1,255 ,211 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.11. diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

independen diatas 0.05, maka dapat dikatan bahwa data yang diolah tidak terjadi 

heterokedasitas. 
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4.3.3. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  

 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 165 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,03712086 

Most Extreme Differences Absolute ,097 

Positive ,097 

Negative -,075 

Test Statistic ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019)  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 0,05 

sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada 

penelitian ini normal. 
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4.4. Uji t 

Tabel 4.12. Uji t   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,857 1,025  1,811 ,072 

Gender ,108 ,173 ,049 2,627 ,032 

Usia ,022 ,041 ,043 ,547 ,585 

Pendidikan ,167 ,170 ,078 2,981 ,028 

Passion ,050 ,028 ,137 2,751 ,042 

a. Dependent Variable: LiterasiKeuangan 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019)  

 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah gender berpengaruh positif 

terhadap literasi keuangan. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai t-hitung 

untuk variabel gender sebesar 2,627 yang nilainya > t tabel (1.645). Artinya gender 

berpengaruh terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah usia berpengaruh positif terhadap 

literasi keuangan. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk 

variabel gender sebesar 0,542 yang nilainya < t tabel (1.645). Artinya usia tidak 

berpengaruh terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pendidikan berpengaruh positif 

terhadap literasi keuangan. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai t-hitung 

untuk variabel pendidikan sebesar2,981 yang nilainya > t tabel (1.645) dengan nilai 
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beta +0,167. Artinya pendidikan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Jadi 

hipotesis ketiga diterima. 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah passion berpengaruh positif 

terhadap literasi keuangan. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai t-hitung 

untuk variabel passion sebesar 2,751 yang nilainya > t tabel (1.645) dengan nilai beta 

+0,050. Artinya passion keuangan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. 

Jadi hipotesis keempat diterima. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Gender terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

gender sebesar 2,627 yang nilainya > t tabel (1.645). Artinya gender berpengaruh 

positif terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Menurut Umar (1999) dalam Nora (2014) menjelaskan di dalam Womens’s 

Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang 

berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, 

dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di 

masyarakat. Selain itu menurut teori disonansi kognitif gender menyatakan bahwa 

perbedaan sifat dan karakter bawaan dari laki-laki dan perempuan dapat 

mempengaruhi perilaku dan pola pikir yang berbeda (Zaenal, 2013). Hal ini menjadi 
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pertimbangan bahwa gender berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa.  

Hasil ini diukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chen (1998) yang 

menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan perempuan lebih rendah dibandingakn 

dengan laki-laki. Perempuan meyakini mengelola uang saat ini mempengaruhi masa 

depan keuangan sedangkan laki-laki bertendensi lebih memiliki efikasi keuangan 

dalam membuat keputusan keuangan (Danes dan Haberman, 2007) dalam Sina 

(2013). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Krishna et al. (2010) dalam 

Margaretha dan Pambudhi (2015) penelitiannya menemukan bahwa wanita lebih 

memahami financial literacy atau literasi keuangan dibanding-kan dengan laki-laki.  

 

4.5.2. Pengaruh Usia terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

gender sebesar 0,547 yang nilainya < t tabel (1.645). Artinya usia tidak berpengaruh 

terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah dilihat dari nilai compare means nya 

untuk jenis kelamin laki-laki dan wanita nilail rata-rata (means) tidak berbeda jauh 

sehingga menjadikan tidak ada perbedaan usia yang terlalu banyak antara laki-laki 

dan perempuan sehingga menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu karena tidak 

menjamin semakin tua usia seseorang memiliki literasi keuangan yang baik bisa jadi 

orang yang lebih muda usianya memiliki literasi keuangan yang lebih baik. Alasan 
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lain adalah karena pada penelitian ini usia responden tidak jauh berbeda sehingga 

tidak berpengaruh terhadap literasi keuangannya. 

Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen (1998) 

yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki usia 18-22 tahun memiliki tingkat 

literasi yang rendah. Menurut Margaretha dan Pambudhi (2015) alasan untuk 

rendahnya tingkat pengetahuan dapat dikaitkan dengan usia muda 18 sampai 22 tahun 

dari peserta atau di bawah 30 tahun sebagai mayoritas dari mereka berada dalam 

tahap yang sangat awal siklus dari hidup finansial mereka. Pada saat tahap siklus ini, 

mereka memiliki sejumlah masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan 

umum tentang keuangan, tabungan dan pinjaman, dan juga asuransi.  

 

4.5.3. Tingkat Pendidikan terhadap Literasi Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

pendidikan sebesar 2,981 yang nilainya > t tabel (1.645) dengan nilai beta +0,167. 

Artinya pendidikan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis 

ketiga diterima. 

Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dalam proses keseluruhan pendidikan di perguruan tinggi, pembelajaran 
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merupakan aktivitas utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan di perguruan tinggi banyak bergantung pada proses pembelajaran 

yang telah diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sehingga pembelajaran yang telah 

diberikan oleh dosen, mahasiswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka akan secara sadar 

meningkatkan tingkat literasi keuanganya dibandingkan dengan mereka yang 

berpendidikan lebih rendah 

 

4.5.4. Pengaruh Passion keuangan terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

passion sebesar 2,751 yang nilainya > t tabel (1.645) dengan nilai beta +0,050. 

Artinya passion berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Jadi hipotesis 

keempat diterima. 

Passion merupakan kecenderungan kuat terhadap aktivitas yang disukai, 

dimana mereka memberikan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk aktivitas tersebut. 

Seseorang akan menjadi passionate terhadap aktivitas tertentu melalui dua proses 

penting yaitu penilaian terhadap aktivitas dan internalisasi pada representasi aktivitas 

dalam aspek inti dari diri seseorang yaitu identitas seseorang (Vallerand and Houlford 

(2003). Menurut Amir (2012) mengatakan bahwa passion adalah keinginan yang 

membara, keyakinan kuat dan dorongan yang membuat orang berdisiplin untuk 
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mencapai visinya. Mimpi seseorang bisa terealisir bila ia memiliki hasrat passion dan 

niat untuk mewujudkannya. Literasi finansial terjadi ketika individu memiliki 

sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Huston (2010) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan keuangan merupakan dimensi yang tidak 

terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum dapat menggambarkan literasi 

keuangan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Boakye dan Kansanba (2013), 

Berry et al (2015). Apabila seseorang memiliki passion yang terkait di bidang 

keuangan misalnya menjadi akuntan maka akan secara sadar meningkatkan tingkat 

literasi keuanganya.  

 


