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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

 
1. The Theory of Planned Behaviour (TPB) 

 
Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah Theory of 

Planned Behaviour (TPB). Penelitian ini menggunakan Theory of 

Planned Behaviour karena dalam teori tersebut menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, yang meliputi kepercayaan- 

kepercayaan normative atau keadaan lingkungan sekitar individu. 

(Yunita 2020). Teori tersebut diungkapkan oleh Ajzen (1991) 

mengemukakan bahwa sikap dan kepercayaan seseorang dapat 

mempengaruhi perilaku seorang individu dalam menerima atau 

menolak suatu keputusan. 

Teori ini awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), 

dikembangkan Tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan 

diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori 

tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk 

mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada Tahun 

1988, hal lain ditambahkan pada model reasoned action yang sudah ada 

tersebut dan kemudian dinamai Theory of Planned Behavior (TPB), 

untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein 
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melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan Theory of 

Reasoned Action (TRA) (Mahyarni 2013). 

Teori ini juga menjelaskan adanya keterkaitan seorang individu 

memiliki niat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bahwa 

semakin rendah pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja maka tingkat literasi keuangan mereka 

akan semakin rendah pula karena di sebabkan minimnya akses lembaga 

keuangan dan kurang nya pengetahuan keuangan terhadap sektor 

tersebut (Baiq Fitri Arianti and Khoirunnisa Azzahra 2020). 

2. Literasi Keuangan Syariah 

 
Konsep literasi keuangan meliputi pengetahuan mengenai 

konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep 

keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan 

kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. 

(The Association of Chartered Certified Accountants, 2014). Literasi 

keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi keuangan 

konvensional dengan elemen-elemen syariah Islam didalamnya, 

diantaranya pengelolaan uang dan harta, wakaf, infaq, dana pensiun, 

dan investasi syariah (Djuwita and Yusuf 2018). Hidajat & Hamdani 

(2017), mengukur literasi keuangan syariah berdasarkan pada kontrak 

tijarah yaitu pemahaman mengenai praktek riba, salam, murabahah, 

istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Literasi keuangan 
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memberikan manfaat seperti mampu memilih dan memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki 

kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih 

baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan 

yang tidak jelas (www.ojk.go.id). 

Literasi keuangan Syariah merupakan kecakapan dalam 

mencerna dan mengimplementasikan konsep keuangan syariah 

kemudian mampu menggunakan dan mengatur keuangan yang tersedia 

guna menggapai target yang diharapkan bersumber pada asas-asas 

syariah (Faridho, 2018). Literasi keuangan syariah adalah wawasan dan 

paradigma ketika menggunakan produk jasa keuangan syariah. 

(Nasution and Nasution, 2019). 

Ada empat bagian dalam tingkat literasi keuangan di Indonesia 

yaitu, well literate, sufficient literate, less literate, no-literate. Pertama 

ada well literate, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa 

keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk 

dan jasa keuangan. Kedua, sufficient literate, yaitu memiliki 

pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta 

produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan 

kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, tetapi tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Ketiga, 
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less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa 

keuangan, produk dan jasa keuangan saja. Keempat, no-literate, tidak 

memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan 

dan produk dan jasa keuangan, serta tidak tidak memiliki keterampilan 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. (Ritonga, Romus, and 

Nofianti 2020). Pada penelitian ini pelaku pedagang kecil di 

Purbalingga Food Center masih tergolong less literate, karena pelaku 

pedagang kecil di Purbalingga Food Center rata-rata belum begitu 

memahami tentang literasi keuangan, khususnya pengetahuan tentang 

literasi keuangan syariah. 

Literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi 

keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam didalamnya. 

Literasi keuangan syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, 

seperti pengelolaan uang dan harta (menabung untuk hari tua dan dana 

darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan 

seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Ada juga aspek bantuan 

sosial seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. Serta aspek lainnya yaitu 

tentang sakat dan warisan. (Djuwita and Yusuf 2018). 

Menurut Garg & Singh (2018), memiliki keterampilan literasi 

keuangan memungkinkan individu untuk membuat keputusan 

berdasarkan informasi tentang uang mereka dan meminimalkan 

kemungkinan disesatkan dalam masalah keuangan. 
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3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM terdiri dari 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah 

usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam 

undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- 

undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha syang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasau, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini.(Djuwita and Yusuf 2018) 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja, yang mana usaha 

mikro mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari <5 (lima orang), 

usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-9 (lima sampai 

Sembilan orang), dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 
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sebanyak 20-99 (dua puluh sampai Sembilan puluh Sembilan 

orang).(Djuwita and Yusuf 2018) 

Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurut UU 

No.20 Tahun 2008 diantaranya usaha mikro memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp.50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) dan memiliki omset sebesar Rp.300.000.000 per tahun. 

Usaha kecil memiliki kekayaan bersih minimal Rp.50.000.000 dan 

maksimal Rp.500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha) serta omset penjualan sebesar Rp.300.000.000-Rp.2.500.000.000 

per tahun. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih 

sebesar Rp.500.000.000-Rp.10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) dan omset penjualan tahunan sebesar 

Rp.2.500.000.000-Rp.50.000.000.000.(Djuwita and Yusuf 2018) 

Kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya 

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu : 

1. Livelihood activities 

 
Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk 

mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, 

seperti pedagang kaki lima. 

2. Mikro enterprise 

Merupakan UKM yang baru memiliki sifat pengrajin tetapi belum 

memiliki sifat kewirausahaan. 
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3. Small dynamic enterprise 

 
Merupakan UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4. Fast moving enterprise 

 
Merupkan UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan bersiap 

melakukan transformasi menjadi usaha yang lebih besar.(Djuwita and 

Yusuf 2018) 

Menurut Peraturan Gubernur DKI No. 33 Tahun 2010, pedagang 

kaki lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati 

prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik pemerintah 

daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badang yang telah 

mendapat izin dari gubernur atau kepala daerah. Jenis lokasi usaha 

mikro pedagang kaki lima terdiri dari lokasi binaan usaha mikro 

pedagang kaki lima, lokasi sementara usaha mikro pedagang kaki lima, 

lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam, lokasi pujasera 

UKM, lokasi terjadwal usaha mikro pedagang kaki lima, dan lokasi 

usaha terkendali usaha mikro pedagang kaki lima.(Djuwita and Yusuf 

2018) 

Sarana dan fasilitas lokasi binaan usaha mikro pedagang kaki lima 

terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup 

yang dilengkapi dengan fasilitas sarana MCK, listrik, tempat sampah, 

dan papan nama lokasi.(Djuwita and Yusuf 2018) 
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4. Pendidikan 

 
Menurut Prof. Dr. Imam Barnadib, Pendidikan adalah usaha sadar 

dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih 

baik. Menurut Panjaitan, dkk, (2014, h.46), pendidikan selalu dikaitkan 

dengan belajar. Orang yang belajar diharapkan menjadi orang yang 

terdidik, artinya orang yang telah memperoleh berbagai ilmu yang 

diberikan oleh guru-guru pelajar di Lembaga Pendidikan. (Cholid 2021) 

Dizaman sekarang Pendidikan sangat penting untuk membentuk dan 

mengarahkan karakter, sikap, sifat ke arah yang lebih baik dan juga 

untuk melatih serta mengasah otak dan bakat setiap orang, dari 

pendidikan Paud, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai Perguruan 

Tinggi. Pendidikan pengelolaan keuangan di lingkungan keluarga 

dititik beratkan pada pemahaman mengenai nilai uang  dan  

penanaman sikap serta perilaku anak untuk dapat mengatur 

pemanfaatan uang. (Cholid 2021) 

Pedagang kecil di Purbalingga rata-rata mempunyai pendidikan 

lulusan SMP atau SMA. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam kongres 

taman siswa yang pertama, pada 1930 ia menyebutkan, bahwa 

pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran(intelek), 

dan tubuh anak. (Adelina Yuristia 2018) 
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Banyak orang yang menganggap bahwa memulai bisnis hanya 

memerlukan modal berupa uang, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. 

Memulai bisnis tanpa berbekal pendidikan yang cukup akan membuat 

anda kebingungan dalam memulai dan mempertahankan bisnis anda 

nantinya. Pendidikan penting untuk mengatur mindset dalam 

menjalankan bisnis, mengatur strategi untuk keberlanjutan bisnis, 

hingga mengembangkan bisnis anda. Berikut adalah beberapa alasan 

bahwa pendidikan merupakan hal penting dalam membangun bisnis. 

(https://ppmschool.ac.id/pentingnya-pendidikan-dalam- 

membangun-bisnis-2/) 

5. Pendapatan 

 
Pendapatan (Revenue) yaitu jumlah yang diperoleh setelah 

memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Menurut Badan Pusat 

Statistik, pendapatan meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjan 

yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, 

perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak 

teratur, penghargaan, dan nilai pembayaran sejenisnya. Terdapat dua 

komponen, yaitu jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah 

diselesaikan, dan untuk lembur. (Cholid 2021) 

Keown menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan 

dengan pengetahuan keuangan, hal ini menunjukan bahwa orang tua 

dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung memiliki 
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tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, karena mereka lebih sering 

menggunakan instrument dan layanan finansial. (Raja Ria Yusnita and 

Abdi 2018) 

6. Gender 

 
Gender atau jenis kelamin hanya ada dua, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pedagang kecil di Purbalingga ada perempuan dan ada laki- 

laki, di zaman sekarang perempuan boleh bekerja dan sejajar dengan 

laki-laki. Namun dalam hal kekuatan tenaga lebih besar laki-laki 

daripada perempuan. Gender diartikan sebagai faktor yang berpengaruh 

pada perilaku keuangan, laki-laki lebih pandai dalam mengelola 

keuangan dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki memiliki 

kepercayaan yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan 

dibandingkan dengan perempuan. (Yunita 2020) 

Rendahnya kepercayaan diri perempuan disebabkan oleh perannya 

sebagai ibu rumah tangga sekaligus career women sehingga sulit sekali 

untuk berinvestasi. Perempuan cenderung kurang mampu dalam 

mengendalikan masalah keuangan dibandingkan laki-laki, karena laki- 

laki dan perempuan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal 

mengelola keuangan. (Yunita 2020). 

Teori gender menurut Sri Sundari Sasongko sebagai berikut: (1) 

Teori Nurture. Menurut teori nurture, perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan pada hakikatnya adalah hasil kontruksi sosial budaya dapat 

Pengaruh Pendidikan Pendapatan…, Zubaedah Nofita Bela, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2022



24 
 

 

 

menghasilkan tugas dan peran yang berbeda. Perbedaannya perepmuan 

sering tertinggal dan terabaikan peran atau kontribusinya dalam 

bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, berbangsa. (2) Teori Nature. 

Menurut teori nature, perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan 

kodrat mengakibatkan tidak dapat berubah dan bersifat universal. 

Perbedaan biologis menunjukkan implikasidan indikasi antara 

perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tugas yang berbeda. (3) 

Teori Equilibrum, terdapat paham kompromistis dengan keseimbangan 

(equilibrium) menekankan pada konsep keharmonisan dan kemitraan 

dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. (Yunita 2020) 

7. Usia 

 
Usia atau umur adalah waktu yang terhitung setelah manusia 

dilahirkan. Usia mempunyai korelasi lansung terhadap literasi 

keuangan, semakin bertambah umur dan pengalaman bekerja maka akan 

semakin banyak informasi yang diperoleh tekait dengan masalah 

keuangan. Usia seseorang mengidentifikasikan banyaknya 

pengalamannya dalam masalah keuangan. Sehingga semakin 

berpengalaman maka pengetahuannya tentang tingkat literasi keuangan 

syariah akan semakin baik pula. Pedagang yang mempunyai usia lebih 

senior akan mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih 

dibandingkan dengan pedagang yang masih berusia remaja, sehingga 

akan berpengaruh terhadap akumulasi pengetahuan yang dimilikinya 
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sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada perilaku atau 

sikapnya dalam mengelola keuangan.(Yunita 2020) 

8. Religiusitas 

 
Religiusitas didefinisikan sebagai derajat di mana seseorang 

menganut agama keyakinan mereka, nilai, dan praktik yang 

dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan mereka. 

(Nurul Astutik, Anna Widiastuti, 2020). Religiusitas merupakan tingkat 

keyakinan, kepercayaan, dan kesalehan seseorang dalam menjalani 

syariat agama. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

termasuk aspek ekonomi. (Mujaddid & Nugroho, 2019). Sebagai 

seorang Muslim tentu ingin meraih kesuksesan di dunia dan akhirat 

(human falah), dan jelas kita ketahui bahwa lembaga keuangan 

konvensional menerapkan sistem bunga, yang menurut ajaran agama 

Islam bunga bank dipersamakan dengan riba dan memakan uang dari 

hasil riba hukumnya adalah haram. (Ritonga dkk, 2020). 

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang. Religiusitas 

merupakan faktor internal dalam diri seseorang berupa keyakinan 

kepada Allah SWT yang keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk menjalankan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan 

aturan syariat. Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas beragama dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten. 
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Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas beragama, maka 

diharapkan semakin tinggi tingkat religiusitasnya dan semakin besar 

pula dorongan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama 

dalam hal keuangan salah satunya yaitu literasi keuangan 

syariah.(Defiansih 2021) 

Glock dan Stark menjelaskan bahwa ada beberapa dimensi yang bisa 

dijadikan pengukur aspek religiositas, antara lain: (a) Dimensi 

keyakinan ideologis yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima 

hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, (b) Dimensi praktik agama 

yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban- 

kewajiban ritual dalam agamanya, (c) Dimensi pengalaman religius 

adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan 

dirasakan dalam beragama (d) Dimensi pengetahuan agama, yaitu 

dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui 

tentang ajaranajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci 

manapun yang lainnya dan (e) Dimensi konsekuensi yaitu dimensi yang 

mengukur sejauh mana prilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial 11.(Mustofa 2020) 

Sedangkan menurut Magill dalam Mauliddini, religiositas 

merupakan sikap seseorang terhadap agama secara umum atau bisa 

disebut dengan cara seseorang dalam menjalani kehidupan 

beragamanya. Religiositas akan muncul dari pilihan-pilihan sikap dan 

perilaku dalam kehidupan sosial yang berasal dari keyakinan agama 
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yang diyakini setiap individu. Seorang muslim yang berpegang teguh 

terhadap agamanya akan cenderung menerapkan ajaran yang dianjurkan 

dalam agamanya secara totalitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk 

di dalam aktivitas ekonomi. (Mustofa 2020) 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Berikut adalah tabel yang berisi penulis dan identitas jurnal, variabel 

yang digunakan serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukan 

perbedaan dan persamaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. Penulis dan Identitas 

Jurnal 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

1. (Cholid 2021) 

 

 

 
 

Jurnal Media Ekonomi 

dan Kewirausahaan 

(MEKU) FE 

Universitas Sumatra 

Selatan, 2021 

Vol.1, No.2, Tahun 

2021 

Variabel Independen 

(X) 

Pendidikan, Pendapatan 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

Tingkat Literasi 

Keuangan 

1. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan 

2. Pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan 

2. (Siregar 2018) Variabel Independen 

(X) 

Pendidikan, Usia, 

Pendapatan, Gender 

1. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah. 
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 Jurnal Iqtisaduna Vol. 4 

No. 2, Tahun 2018. 

p-ISSN: 2460-805X 

e-ISSN : 2550-0295 

Variabel Dependen (Y) 

Tingkat literasi 

keuangan Syariah 

2. Gender 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah. 

  3. Tingkat 

pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah. 

  4. Usia tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

3. (Prihatin and Maruf 

2019) 

Variabel Independen 

(X) 

Usia, Pendidikan, 

Pendapatan, Gender 

1. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah. 

 Journal of Economics 

Research and Sosial 

Sciences Vol. 3 No. 1, 

Tahun 2019 

p-ISSN: 2723-5319 

 
Variabel Dependen (Y) 

Literasi Keuangan 

2. Pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah. 

 
e-ISSN : 2723-5327 

 3. Usia berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan, 

   4. Gender pelaku 

usaha tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 
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   keuangan, itu 

berarti wanita dan 

laki-laki 

mempunyai tingkat 

literasi keuangan 

yang sama. 

4. (Djuwita and Yusuf 

2018) 

Variabel Independen 

(X) 

Usia, Gender, 

Pendapatan, Pendidikan 

1.  Gender tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

 Al-Amwal: Jurnal 

Ekonomi dan 

Perbankan Syariah Vol. 

10 No. 1, Tahun 2018 

ISSN e-ISSN :2527- 

3876 

 
Variabel Dependen (Y) 

Literasi Keuangan 

Syariah 

2. Pendidikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

3. Pendapatan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

   4. Usia tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

   5. Sumber Modal 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

5. (Nurhidayati and Anwar 

2018) 

Variabel Independen 

(X) 

1. Pendidikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Jurnal Ekonomi Islam 

Vol.1 No.1, 2018 

Pendidikan, Pendapatan 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

Tingkat Literasi 

Keuangan Syariah 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

2. Pendapatan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

6. (Agusta 2016) 

 

 
Vol.13, No.2, Tahun 

2016. 

Variabel Independen 

(X) 

Gender, Pendidikan 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

1. Gender 

menunjukan 

adanya pengaruh 

dalam 

meningkatkan 

literasi keuangan. 

  
Literasu Keuangan 

2. Pendidikan 

menunjukan 

adanya pengaruh 

dalam 

meningkatkan 

literasi keuangan. 

7. (Raja Ria Yusnita and 

Abdi 2018) 

Variabel Independen 

(X) 

Pendidikan, 

Pendapatan, Usia 

1. Pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

  
Journal Of Economic, 

Business and 

Accounting 

(COSTING) Vol. 2 No. 

1, 2018 

e-ISSN : 2597-5234 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

Literasi Keuangan 

2. Pendidikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

3. Usia tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

8. (Windayani and 

Krisnawati 2019) 

Variabel Independen 

(X) 

1. Gender 

berpengaruh 
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  Gender, Usia, 

Pendidikan, Pendapatan 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

 

e-Proceeding Of 

Management Vol. 6 No. 

1, 2019 

 

Variabel Dependen (Y) 

Literasi Keuangan 

2. Pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

ISSN : 2355-9357  
3. Usia berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

  4. Pendidikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

9. (Widyanti, Tetep, and 

Mulyana 2019) 

Variabel Independen 

(X) 

Pendidikan, Gender 

1. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan 

 Business Innovation & 

Entrepreneurship 

Journal Vol. 1 No. 3, 

2019 

ISSN: 2684-8945 

Variabel Dependen (Y) 

Tingkat Literasi 

keuangan 

2. Gender tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan 

10. (Ritonga, Romus, and 

Nofianti 2020) 

 

 
Jurnal Pemberdayaan 

Masyarakat Vol. 8 No. 

1, 2020 

ISSN: 2355-8679 

Variabel Independen 

(X) 

Usia, Pendidikan, 

Gender 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

Tingkat Literasi 

Keuangan Syariah 

1. Usia berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

2. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

3. Gender tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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   tingkat literasi 

keuangan syariah 

11. (Setyowati, Harmadi, 

and Sunarjanto 2018) 

 

 

 

Jurnal Keuangan dan 

Perbankan, 22(1): 63– 

72, Tahun 2018. 

e-ISSN: 2443-2687 

p-ISSN: 1410-8089 

Variabel Independen 

(X) 

Usia, Gender, 

Pendidikan, Pendapatan 

 

 
Variabel Dependen (Y) 

Tingkat Literasi 

Keuangan Syariah 

1. Usia berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

2. Gender 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

3. Pendidikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

4. Pendapatan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat literasi 

keuangan syariah 

12. (Fauziyah, Koeswandi, 

and Sarah 2020) 

 

 

 

Journal of Business 

Management Education 

Vol. 5, No. 3, Tahun 

2020 

ISSN: 2715-3037 

Variabel Independen : 

Gender 

 

 
Variabel Dependen : 

Literasi Keuangan 

1. Gender 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

13. (Syuliswati 2019) Variabel Independen 

(X): 

Gender, Usia, IPK 

1. Gender 

berpengaruh 
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Akuntansi Bisnis & 

Manajemen (ABM) 

Vol.26, No.1, 2019 

ISSN: 0854-4180 

 

Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

2. Usia berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

14 (Yunita 2020) 

 

 

 

Prisma (Platform Riset 

Mahasiswa Akuntansi), 

Vol.1, No.2, 2020 

Variabel Independen 

(X): 

Gender, Kemampuan 

Akademis 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

1. Gender 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap literasi 

keuangan 

2. Kemampuan 

Akademis 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap literasi 

keuangan 

15 (Defiansih 2021) 

 

 
Jurnal Ekonomi & 

Pendidikan, 18(1), 2021 

e-ISSN: 2655-5182 

p-ISSN: 1829-8028 

Variabel Independen 

(X): 

Religiusitas 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

1. Religiusitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

literasi 

keuangan 

16 (El Ikhwan 2017) 

 

 

 

Al-Masharif: Jurnal 

Ilmu Ekonomi dan 

Keislaman, Vol.7 No. 1, 

2019 

e-ISSN : 2579-8650 

Variabel Independen 

(X): 

Religiusitas 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

1. Religiusitas tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 
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 p-ISSN: 2356-4628   

17 (Eliza 2019) 

 

 

 

Jurnal Ilmiah Vol.16, 

No.1, 2019 

e-ISSN: 2621-4954 

p-ISSN: 1829-5037 

Variabel Independen 

(X): 

Religiusitas 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

1. Religiusitas tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

18 (Mustofa 2020) 

 

 

 

Jurnal Iqtisad, Vol. 7, 

No. 2, 2020 

ISSN: 2303-3223/2621- 

640X 

Variabel Independen 

(X): 

Religiusitas 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

1. Religiusitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

literasi keuangan 

syariah 

19 (Astutik and Widiastuti 

2020) 

 

 

 

Jurnal Inovasi Bisnis 

Vol. 8, Tahun 2020 

e-ISSN: 2614-6983 

p-ISSN: 2338-4840 

Variabel Independen 

(X): 

Keputusasaan, 

Religiusitas, Kepuasan 

Keuangan. 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Kinerja UKM 

 

Variabel Intervening 

(Z): 

Literasi Keuangan 

Syariah 

 

1. Religiusitas 

berpengaruh positif 

terhadap literasi 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

2. keputusasaan 

berkorelasi positif 

terhadap literasi 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

20 (Prasetyowati et al. 

2021) 

Variabel Independen 

(X): 

1. Pendidikan 

berpengaruh positif 

terhadap literasi 
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Inferensi:Jurnal 

Penelitian Sosial 

Keagamaan 

e-ISSN: 2502-1427 

p-ISSN: 1978-7332 

Pendidikan, 

Pendapatan, Gender, 

Usia, dan Religiusitas 

 

 
Variabel Dependen (Y): 

Literasi Keuangan 

Syariah 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

2. Pendapatan 

berpengaruh positif 

terhadap literasi 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

3. Gender 

berpengaruh positif 

terhadap literasi 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

4. Usia berpengaruh 

positif terhadap 

literasi keuangan 

syariah pemilik 

UKM. 

5. Religiusitas 

berpengaruh positif 

terhadap literasi 

keuangan syariah 

pemilik UKM. 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 
1. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah 

 
Pendidikan wirausaha dapat memengaruhi jalan menuju 

kesuksesan bisnis karena itu adalah proses membangun kapasitas serap 

manajer seperti kepercayaan diri, psikologi, pengetahuan dan 

keterampilan. Salah satu faktor keberhasilan dalam usaha kecil adalah 
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tingkat pendidikan pemilik, yang dapat membantu bisnis untuk 

bertahan hidup dan mengelola lingkungan yang kompleks dan menjaga 

profitabilitas bisnis. Pendidikan meningkatkan kepercayaan individu 

untuk memulai bisnis dan juga kemungkinan bahwa bisnis akan 

bertahan melampaui fase startup (Kumalasari & Haryono, 2019). 

Salah satu faktor yang cukup berperan adalah variabel pendidikan 

dalam pembentukan literasi keuangan khususnya literasi keuangan 

syariah. Pendidikan pengelolaan keuangan di lingkungan keluarga 

dititik beratkan pada pemahaman mengenai nilai uang dan penanaman 

sikap serta perilaku anak untuk dapat mengatur pemanfaatan uang. 

Seorang ahli kecerdasan finansial anak, Cathy Malmrose, menyatakan 

bahwa untuk memiliki keterampilan mengelola keuangan dengan baik, 

paling tidak anak harus dilatih dalam hal menabung, melakukan 

pembayaran secara mandiri atas kebutuhan- kebutuhan tambahan 

mereka, mengelola uang saku, melakukan pekerjaan pekerjaan rumah 

tertentu untuk mendapatkan uang saku tambahan, mencari pekerjaan 

ringan di luar rumah (Cholid 2021). 

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pendidikan terhadap 

tingkat literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Cholid, (2021), 

Widyanti, ddk, (2019), Ritonga, dkk, (2020) Prihatin & Maruf, (2019), 

Setyowati, dkk, (2018), Agusta, (2016), dan Siregar, (2018) 

menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat literasi keuangan syariah. 
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2. Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Syariah 

Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan meliputi upah dan gaji 

atas jam kerja atau pekerjan yang telah diselesaikan, upah lembur, 

semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, 

bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan, dan nilai 

pembayaran sejenisnya. Terdapat dua komponen, yaitu jam  kerja  

biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dan untuk lembur. 

Jika seseorang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi namun tidak 

bisa mengelola modal yang dia miliki dengan baik karena pemahaman 

akan financial nya yang kurang dan sangat di sayangkan juga jika 

seandainya seorang pengusaha tersebut sudah lama berusaha namun 

perkembangan usahanya hanya sebatas disitu saja karena tidak memiliki 

kemampuan akan mengelola modal yang dia miliki untuk berinvestasi 

dan aksis pada produk perbankan. (Cholid 2021) 

Keown menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan 

dengan pengetahuan keuangan, hal ini menunjukan bahwa orang tua 

dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung memiliki 

tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, karena mereka lebih sering 

menggunakan instrument dan layanan finansial. (Raja Ria Yusnita and 

Abdi 2018) 
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Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh pendapatan 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Cholid, (2021), Yusnita & Abdi, (2018), Windayani & 

Krisnawati, (2019), Siregar, (2018), Prihatin & Maruf, (2019), dan 

Setyowati dkk, (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

3. Pengaruh Gender terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah 

 
Gender atau jenis kelamin hanya ada dua, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pedagang kecil di Purbalingga ada perempuan dan ada laki- 

laki, di zaman sekarang perempuan boleh bekerja dan sejajar dengan 

laki-laki. Namun dalam hal kekuatan tenaga lebih besar laki-laki 

daripada perempuan. Gender diartikan sebagai faktor yang berpengaruh 

pada literasi keuangan syariah, laki-laki lebih pandai dalam mengelola 

keuangan dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki memiliki 

kepercayaan yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan 

dibandingkan dengan perempuan (Yunita 2020). 

Rendahnya kepercayaan diri perempuan disebabkan oleh perannya 

sebagai ibu rumah tangga sekaligus career women sehingga sulit sekali 

untuk berinvestasi. Perempuan cenderung kurang mampu dalam 

mengendalikan masalah keuangan dibandingkan laki-laki, karena laki- 

laki dan perempuan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal 

mengelola keuangan. (Yunita 2020). 
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Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh gender terhadap 

tingkat literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Windayani & 

Krisnawati, (2019), Siregar, (2018), Agusta, (2016), dan Setyowati dkk, 

(2018) menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat literasi keuangan syariah. 

4. Pengaruh Usia terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah 

 
Usia seseorang mengidentifikasikan banyaknya pengalamannya 

dalam masalah keuangan. Sehingga semakin berpengalaman maka 

pengetahuannya tentang tingkat literasi keuangan syariah akan semakin 

baik pula. Pedagang yang mempunyai usia lebih senior akan 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibandingkan 

dengan pedagang yang masih berusia remaja, sehingga akan 

berpengaruh terhadap akumulasi pengetahuan yang dimilikinya 

sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada perilaku atau 

sikapnya dalam mengelola keuangan.(Yunita 2020). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh usia terhadap 

literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Windayani & Krisnawati, (2019), dan Ritonga dkk, (2020), Prihatin 

& Maruf, (2019), dan Setyowati dkk, (2018) memperoleh hasil 

penelitian bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi 

keuangan syariah. 
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5. Pengaruh Religiusitas terhadap Tingkat Literasi Keuangan 

Syariah 

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang. Religiusitas 

merupakan faktor internal dalam diri seseorang berupa keyakinan 

kepada Allah SWT yang keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang untuk menjalankan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan 

aturan syariat. Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas beragama dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten. 

Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas beragama, maka 

diharapkan semakin tinggi tingkat religiusitasnya dan semakin besar 

pula dorongan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama 

dalam hal keuangan salah satunya yaitu literasi keuangan syariah 

(Defiansih 2021). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian terkait pengaruh religiusitas 

terhadap literasi keuangan syariah salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan (Defiansih 2021), (Mustofa 2020), dan (Astutik and 

Widiastuti 2020) memperoleh hasil penelitian bahwa religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah. 

Dibawah ini yang menunjukan kerangka pemikiran dari penelitian, 

dimana ada variabel independen atau variabel X yang diduga 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Variabel 
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H1 

Pendapatan 

(X2) 
H2 

H3 

Pendidikan 

(X1) 

Literasi Keuangan 

Syariah 

(Y) 

Gender 

(X3) 

Usia 

(X4) 

Religiusitas 

(X5) 

H5 

H4 

 

 

independen atau variabel X yaitu ada Pendidikan (X1), pendapatan 

(X2), Gender (X3), Usia (X4), dan Religiusitas (X5) sedangkan variabel 

dependen atau variabel Y yaitu tingkat literasi keuangan syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 
Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas, maka 

dapat dituliskan hipotesis yang dapat dikembangkan : 

H1 : Variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah 

H2 : Variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

 

syariah 
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H3 : Variabel gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah 

H4 : Variabel usia berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

syariah 

H5 : Variabel Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi 

keuangan syariah 
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