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Abstract: The objective of this study was to find out how the understanding of the housewives in Palembang City on
financial literacy and the use of financial products. This research does include as descriptions research with a total
sample is 85 respondents and analyzed by the method of tabulation. Purposive sampling technique is used to
determined the number of sampling. The results of this study showed that the understanding of the housewives on
financial literacy and the use of financial products is very low of the 85 respondents 61 respondents with a low level
of financial literacy, 19 respondents with moderate levels of financial literacy, and 5 respondents with a high level
of financial literacy.
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman kelompok ibu rumah tangga
di Kota Palembang terhadap literasi keuangan dan penggunaan produk keuangan. Jenis Penelitian adalah penelitian
deskriptif dengan total responden sebanyak 85 responden dan dianalisis dengan metode tabulasi. Penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman
kelompok ibu rumah tangga terhadap literasi keuangan dan penggunaan produk keuangan sangat  rendah. Dari 85
responden sebanyak 61 responden dengan tingkat literasi  keuangan rendah, 19 responden dengan tingkat literasi
keuangan sedang, dan 5 responden dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi.

Kata kunci: literasi keuangan, produk keuangan.

1. PENDAHULUAN

Pergeseran gaya hidup saat ini dan tingkat
persaingan yang tinggi untuk hidup layak menuntut
setiap orang untuk berperilaku secara bijak, baik bijak
dalam kehidupan sosial maupun bijak dalam
mengatur keuangannya. Bijak dalam kehidupan sosial
artinya setiap individu harus bisa menempatkan diri
sebagai mahkluk sosial yang membutuhkan orang
lain, saling menghargai dan menghormati hak-hak
orang lain. Sedangkan bijak dalam mengatur
keuangan artinya  bisa mengelola/mengatur keuangan
dengan baik agar tidak terjadi defisit keuangan.
Defisit keuangan dapat terjadi jika pengeluaran lebih
besar daripada penghasilan yang diterima. Yang harus
dilakukan agar tidak terjadi defisit keuangan adalah
mengetahui sumber penghasilan dan mengetahui
pengeluaran-pengeluaran rutin yang terjadi.

Dalam sebuah keluarga, pengelolaan
keuangan biasanya diatur oleh seorang ibu. Ibu yang
berperan dalam mengurus rumah tangga, mengatur
penghasilan  dan  pengeluaran keluarga. Untuk
mengatur keuangan keluarga maka para ibu harus
mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara
mengatur keuangan keluarga. Keuangan keluarga
perlu diatur dikarenakan hampir semua kebutuhan
hidup pada saat ini tidak ada yang  murah,  mulai
dari biaya kebutuhan pokok sehari-hari, biaya
keperluan pendidikan anak, biaya untuk melakukan
ibadah haji/umroh  sampai biaya liburan keluarga.
Sebagai orang yang mengatur keuangan keluarga
seorang ibu harus mengetahui:
1) apa saja pengeluaran pokok keluarga,
2) dari mana saja sumber penghasilan keluarga,
3) jika ada kelebihan sisa uang setiap bulannya

kemana akan digunakan/ diinvestasikan.
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Agar bijak dalam mengambil sikap terhadap
masalah keuangan keluarga  maka diperlukan tingkat
pendidikan yang cukup bagi seorang ibu untuk
memahami  bagaimana cara  mengelola keuangan
keluarga secara sehat .

Pendidikan mempunyai peran yang penting
di dalam pembentukan literasi keuangan baik
pendidikan informal di lingkungan keluarga maupun
pendidikan formal. Di lingkungan keluarga
pemahaman terhadap literasi keuangan ditentukan
pada peran orang tua. Sedangkan pemahaman literasi
keuangan secara formal dapat diikuti melalui semi-
nar ataupun melalui jalur pendidikan. Selain faktor
pendidikan, faktor penghasilan dapat juga
mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebuah
keluarga.

Besar kecilnya penghasilan keluarga dapat
berpengaruh terhadap literasi keuangan keluarga.
Fenomena yang banyak terjadi saat ini semakin besar
penghasilan maka akan berbanding lurus dengan
besarnya pengeluaran. Besarnya penghasilan  belum
tentu membuat seseorang kaya dan sejahtera.
Seseorang dengan penghasilan kecil dapat menjadi
kaya dan sejahtera jika ia cerdas dalam mengelola
keuangan. Bijak dalam mengeluarkan uang, tidak

boros dan konsumtif akan membawa kepada
kesejahteraan dan kemakmuran keluarga.

Berdasarkan data dari worldbank, Global
Financial Indusion (2011) diketahui bahwa tingkat
literasi keuangan di Indonesia sangat rendah
dibandingkan dengan negara-negara  wilayah asia.
Tingkat literasi keuangan negara Indonesia hanya
sebesar 20%.

Sumber: Worldbank, Global Financial Indusion,
2011.

Sedangkan berdasarkan data dari OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan bahwa indeks
literasi dan indeks utilitas sektor keuangan khususnya
disektor pasar modal masih sangat kecil. Masyarakat
Indonesia cenderung masih lebih percaya dengan
produk-produk perbankan untuk berinvestasi.

Gambar 1: Global Financial Indusion

Tabel 1: Indeks Literasi dan Indeks Utilitas Sektor Keuangan

           Sumber: OJK (2011)
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Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana
pemahaman kelompok ibu rumah tangga di Kota
Palembang terhadap literasi keuangan dan
penggunaan produk keuangan. Dan tujuan penelitian
untuk mengetahui pemahaman kelompok ibu rumah
tangga di Kota Palembang terhadap literasi keuangan
dan penggunaan produk keuangan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Literasi Keuangan

Manajemen keuangan dapat didefinisikan
sebagai seni dan ilmu mengelola uang (Gitman:2)
dalam Rasyid (2012). Lebih lanjut manajemen
keuangan merupakan proses perencanaan, analisa,
dan pengendalian kegiatan keuangan. Salah satu
bentuk aplikasi manajemen keuangan adalah yang
disebut dengan manajemen keuangan pribadi
(personal finance), yaitu  proses perencanaan dan
pengendalian keuangan dari unit individu atau
keluarga. Personal finance meliputi:

1) Money Management,
2) Spending and Credit,
3) Saving and Investing.

Literasi keuangan sangat penting dalam suatu
keluarga. Dengan mempunyai pemahaman terhadap
literasi keuangan akan menghasilkan keuangan yang
sehat di masa depan. Pengetahuan yang cukup serta
keterampilan dalam mengelola keuangan yang
dimiliki oleh seorang ibu sangat penting dalam
kehidupan sehari hari. Kesulitan keuangan bukan
hanya berasal dari rendahnya pendapatan. Kesulitan
keuangan dapat terjadi jika salah dalam mengelola
keuangan. Pendapatan yang tinggi dan besar belum
tentu akan bebas dari kesulitan keuangan. Kesulitan
keuangan dapat menyebabkan stress, pertengkaran
dalam rumah tangga bahkan sampai  pada tindak
kejahatan.

Seseorang yang mempunyai pemahaman
yang baik terhadap literasi keuangan selalu terbiasa
untuk membuat perencanaan keuangan, mengelola

penerimaan dan mengatur pengeluaran, serta dapat
membuat keputusan keuangan yang bijak jika terjadi
krisis ekonomi keluarga ataupun krisis ekonomi
global. Dengan adanya perencanaan keuangan maka
tujuan-tujuan keuangan baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang akan tercapai.

Definisi literasi keuangan menurut Mason
dan Wilson (dalam Krishna, dkk, 2010) adalah
kemampuan seseorang untuk mendapatkan,
memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan
untuk mengambil keputusan dengan memahami
konsekuensi finansial yang ditimbulkanya. Sedangkan
pengertian literasi keuangan menurut Bushan dan
Medury (2013) dalam Margareth (2015) adalah
kemampun untuk membuat penilaian informasi dan
mengambil keputusan yang efektif  tentang
penggunaan dan pengelolaan uang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah
kemampuan seorang individu dalam mengelola dan
mengambil keputusan keuangan secara efektif.

Memahami implikasi finansial yang
ditimbulkan dari keputusan keuangan merupakan hal
yang mendasar dalam literasi finansial. Keputusan
yang berdasarkan informasi diakui sebagai
instrument untuk mencapai outcome yang
diharapkan. Hal penting yang mesti dicatat di sini
bahwasanya literasi finansial hanya menjadikan
seseorang itu mampu membuat keputusan keuangan
berdasarkan data-data yang relevan. Cakap dalam
literasi belum menjamin keputusan yang diambil
adalah tepat dan benar karena ada faktor lain yang
dapat mempengaruhi keputusan tersebut, antara lain
adalah faktor pribadi dan emosi.

2.2 Kategori Literasi Keuangan

Menurut Chen and Volphe (1998) dalam
Margareth (2015), literasi keuangan dapat
dikategorikan dalam tiga (3) kelompok yaitu:

a. < 60%  pengetahuan literasi keuangan rendah.
b. 60% - 79% pengetahuan literasi keuangan sedang.
c. > 80% pengetahuan literasi keuanagan tinggi.
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2.3 Pengertian Pendidikan

Pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran
bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan
pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu
dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara
formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu
memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai
dengan pendidikan yang diperolehnya. (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).

Sedangkan menurut UU SISDIKNAS
No.20 tahun 2003 : Pendidikan merupakan suatu
usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mampu
mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
kepribadian yang baik,  pengendalian diri, berakhlak
mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan
oleh dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses yang
harus ditempuh oleh setiap individu agar
mendapatkan kecerdasan otak dan kecerdasan
emosional.

Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-
anaknya. Kalimat tersebut menyatakan bahwa
seorang ibu merupakan guru pertama dalam sebuah
keluarga dalam mendidik anak-anaknya sebelum anak
tersebut masuk dalam pendidikan formal. Untuk itu
pendidikan dan keterampilan sangat penting bagi
seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Beberapa
aspek  pendidikan dapat diberikan dalam lingkungan
keluarga, mulai dari sopan satun, tutur kata terhadap
orang tua, saudara dan orang lain, serta nilai-nilai
agama yang ditanamkan oleh orang tua terhadap
anak-anaknya.

Dari beberapa aspek pendidikan di dalam
keluarga, aspek pendidikan keuangan dapat menjadi
perhatian penting, karena aspek ini akan sangat
berpengaruh dalam kehidupan seorang anak pada
masa yang akan datang sehingga anak dapat mandiri
secara keuangan dan sejahtera. Dengan memberikan

pendidikan keuangan dapat memberikan beberapa hal
yang positif antara lain mengetahui pengeluran yang
wajib dan tidak wajib, dapat membedakan mana
kebutuhan dan  mana keinginan, dapat menabung
secara disiplin, dapat berinvestasi serta tidak boros
ataupun konsumtif.

Seorang ibu dalam sebuah keluarga sebagai
sumberdaya yang berpendidikan mempunyai peran
penting dalam mendidik anak di rumah maka sudah
seharusnya memiliki pemahaman terhadap literasi
keuangan. Literasi keuangan secara luas mencakup
pengeluaran dan kredit, asuransi, tabungan, dan
investasi. Literasi keuangan tentang pengeluaran dan
kredit adalah bagaimana ibu dapat mengatur
pengeluaran-pengeluran rumah tangga. Dalam artian
seorang ibu harus memiliki budget/anggaran
pengeluaran rumah tangga ser ta melakukan
pengeluaran sesuai dengan budget yang telah disusun.
Intinya seorang ibu rumah tangga perlu membuat
rencana belanja normal sehingga pengeluaran-
pengeluaran yang terjadi adalah yang dibutuhkan
bukan yang diinginkan.

Literasi keuangan kredit maksudnya seorang
ibu harus bisa memahami bahwa kredit itu sifatnya
hanya membantu atau mengatasi defisit keuangan dan
bukan sebagai sumber penghasilan. Melakukan
pembelian secara kredit dibolehkan asalkan jumlah
pembayarannya tidak melebihi 30% dari total
penghasilan perbulan atau pertahun. Sebelum
memutuskan untuk mengambil kredit atau berhutang,
harus tahu dahulu apakah ada kekuatan finansial
untuk membayarnya jika tidak ada sumber
penghasilan yang dapat dipakai untuk membayar
krredit maka sebaiknya tidak usah berhutang akan
lebih baik jika menjual asset yang ada untuk menutupi
defisit keuangan.

Literasi keuangan lainnya adalah asuransi.
Asuransi adalah pengalihan resiko kepada pihak lain.
Semakin tinggi resiko seseorang maka semakin tinggi
ketidakpastian hidup seseorang. Untuk mengatasi
resiko ketidakpastian ini maka sangat diperlukan
memiliki asuransi. Tujuan pokok dari asuransi adalah
memberikan jaminan ganti rugi  kepada pemiliknya
maka resiko yang terjadi akan ditanggung pihak
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asuransi.pemiliknya. Seandainya terjadi sesuatu
terhadap pemiliknya maka resiko yang terjadi akan
ditanggung pihak asuransi.

Bidang lainnya dari literasi keuangan adalah
tabungan dan investasi. Besarnya penghasilan yang
harus ditabung atau diinvestasikan adalah minimal
10% dari jumlah penghasilan bersih. Menabung dan
berinvestasi adalah cara yang paling efekitif untuk
meningkatkan nilai kekayaan. Tabungan akan
menjamin ketersediaan uang untuk jangka pendek
sedangkan investasi akan menjamin ketersediaan uang
jangka panjang. Tabungan menjadi penting karena
akan menjadi dana cadangan jika terjadi kondisi-
kondisi yang tidak diduga sebelumnya, misal ada
anggota keluarga yang sakit, terjadi musibah, ataupun
PHK. Maka agar kebutuhan hidup tidak tergangu
akibat kondisi-kondisi tersebut  dapat diatasi dengan
uang tabungan.

Sedangkan investasi dapat meningkatkan
kekayaan dalam jangka panjang. Ada banyak
investasi di luar sana mulai dari saham, reksadana,
obligasi, property, unit link, emas dan masih banyak
lagi. Individu yang selalu disiplin dalam berinvestasi
akan sangat terbantu masalah keuangannya dalam
jangka panjang.

2.4 Laporan Keuangan Personal

Setiap individu membutuhkan laporan
keuangan pribadi yang berfungsi sebagai panduan
keuangan pribadinya. Laporan keuangan pribadi juga
berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai sejauh
mana hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan
rencana keuangan yang telah dirancang sebelumnya.
(Institute of Applied Financial Planning Indonesia:
3, 2015)

Untuk membuat suatu perencanaan keuangan
pribadi yang matang diperlukan gambaran yang jelas
mengenai kondisi keuangan dari individu atau suatu
keluarga tersebut. Perlu dimengerti dengan jelas posisi
asset dan hutang, dan juga cash flow atau arus kas
personal. Catatan kekayaan menggambarkan dimana
kita sekarang sedangkan laporan arus kas
menggambarkan kemana uang dibelanjakan.

2.5 Manfaat Catatan Kekayaan

Menurut (Institute of Applied Financial
Planning Indonesia:  4,  2015),  manfaat  catatan
kekayaan adalah:

1) Mengidentifikasi berapa kekayaan dan hutang
yang dimiliki.

2) Sebagai media untuk membantu menetapkan
tujuan keuangan.

3) Menjadi tolok ukur untuk evaluasi.

2.6 Manfaat Catatan Arus Kas

Menurut (Institute of Applied Financial
Planning Indonesia: 4, 2015), manfaat catatan arus
kas adalah:

1) Mengidentifikasikan uang masuk dan keluar.
2) Menunjukkan sumber pendapatan.
3) Mengidentifikasikan pola pengeluaran.
4) Membantu menetapkan tujuan keuangan.
5) Memberikan gambaran kemampuan keuangan

keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan.

6) Membantu mengembangkan budget
periode mendatang.

7) Pengeluaran dibawah kendali.

2.7 Perencanaan Anggaran

Anggaran pemasukan dan pengeluaran
merupakan ekspektasi pemasukan dan pengeluaran
pada periode yang akan datang. Perencanaan
anggaran dapat memberikan pemahaman mengenai
posisi keuangan dan pencapaian tujuan. Selain itu
perencanaan anggaran menunjukkan pula potensi
penghasilan yang akan atau ingin diperoleh di masa
mendatang. Dengan perencanaan anggaran dapat
membantu untuk memikirkan kembali pola konsumsi
dan gaya hidup selama ini, mengidentifikasi resiko
keuangan serta membantu untuk menentukan sikap
yang rasional dalam mengatur keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tingkat literasi keuangan di Indonesia sangat
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rendah dibandingkan dengan negara lain. Negara
Indonesia berada pada tingkat ke – 27 setelah negara
Vietnam.  Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa
kondisi akses keuangan masyarakat Indonesia ke
lembaga keuangan formal masih sangat rendah
dibandingkan dengan negara – negara di Asia.

Beberapa penelitian mengenai literasi
keuangan sudah pernah dilakukan terhadap
mahasiswa antara lain penelitian Nababan dan
Sadalia (2012) dalam Margareth (2015), dimana
dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat
literasi keuangan mahasiswa hanya sebesar 56,6%
yang menunjukkan bahwa tingkat literasi berada pada
level rendah. Penelitian Rasyid ( 2012) dengan judul
Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Pro-
gram Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Negeri
Padang menghasilkan tingkat literasi keuangan
dengan nilai yang berbeda antara mahasiswa
perempuan dengan mahasiswa laki-laki.

Literasi keuangan mahasiswa dengan
komponen literasi pembiayaan, literasi kredit, literasi
tabungan, literasi investasi mempengaruhi
pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan
mahasiswa. Semakin tinggi literasi keuangan
mahasiswa  semakain baik pengelolaan dan
pengambilan keputusan keuangan mahasiswa.
Sedangkan penelitian Margaret (2015) menjelaskan
bahwa literasi keuangan pada mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universita mahasiswa Trisakti
menghasilkan nilai 48,91 masuk kedalam kelompok
sangat rendah.

2.9 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat signifikansi yang terjadi antara
pendidikan, penghasilan dan literasi keuangan pada
kelompok ibu rumah tangga di kota Palembang.
Tingkat signifikansi dapat diketahui dengan cara:

a. Jika  nilai  Sig.  <  0,05,  maka  ada  korelasi  yang
signifikan (Ha diterima)

b. Jika nilai Sig. > 0,05, maka tidak ada korelasi
yang signifikan (H0 diterima)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang menggambarkan secara lengkap mengenai
fenomena yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat gambaran tingkat literasi keuangan ibu rumah
tangga berdasarkan tingkat pendidikan ibu rumah
tangga dan tingkat penghasilan keluarga.

Metode analisis data yang digunakan adalah
pertama dengan menggunakan teknik tabelaris  yaitu
dengan cara memisahkan tiap-tiap jawaban responden
yang menjawab dengan benar dan salah. Kemudian
menjumlahkan berapa persentase yang menjawab
dengan benar dan yang menjawab salah sehingga
dapat ditarik kesimpulan bagaimana pemahaman ibu
rumah tangga terhadap literasi keuangan dan
penggunaan produk keuangan. Kedua adalah melihat
hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat
penghasilan terhadap literasi keuangan dengan
menggunakan analisis statistik yaitu dari hasil uji t
dan uji F dengan program SPSS.

Menurut Sanusi (2011, h.15) teknik
pengumpulan data dapat berupa survey, wawancara,
kuesioner, observasi, dan cara dokumentasi.
Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah
dengan teknik penyebaran kuesioner kepada
sekelompok ibu rumah tangga yang dipilih secara
acak.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Literasi Kelompok Ibu Rumah
Tangga

Tingkat literasi keuangan kelompok ibu
rumah tangga di kota Palembang dapat dilihat pada
Tabel 4 Cara perhitungan literasi keuangan adalah
dengan cara jawaban responden yang benar dibagi
dengan seluruh jawaban dikali seratus persen.
Menurut Chan dan Volpe (1998) dalam Margaretha
dan Pambudhi, 2015,  pengkategorian literasi
keuangan personal ada tiga kelompok, yaitu:

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Vol. 5 No. 2 Maret 2016  Hal - 99



Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa secara
keseluruhan tingkat literasi keuangan kelompok ibu
rumah tangga di kota Palembang masih sangat
rendah. Dari 85 responden sebanyak 61 responden
dengan tingkat literasi  keuangan rendah, 19
responden dengan tingkat literasi keuangan sedang,
dan 5 responden dengan tingkat literasi keuangan yang
tinggi.

4.2 Pemahaman Ibu Rumah Tangga
Terhadap Produk Keuangan

Berdasarkan Tabel 3 dibawah ini
menunjukan persentase responden yang menjawab
setiap butir pertanyaan dengan benar serta rata-rata
jawaban yang benar pada setiap pertanyaan yang
diajukan mengenai literasi keuangan dan produk
keuangan

Tabel 3: Persentase Responden yang Menjawab
dengan Benar untuk Setiap Pertanyaan

1) > 60% yang artinya individu memiliki
pengetahuan literasi keuangan yang rendah;

2) 60% - 79% yang artinya individu memiliki
pengetahuan literasi keuangan yang sedang;

3) > 80% individu memiliki pengetahuan literasi
keuangan yang tinggi.

Tabel 2:
Tingkat Literasi Keseluruhan Kelompok Ibu

Rumah Tangga
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Pada pertanyaan mengenai pengelolaan
keuangan rata-rata jawaban responden yang benar

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan pertama
terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara
pendapatan dengan pendidikan yang ditunjukkan
dengan sig. 0,641 > 0,05 dan korelasi sebesar -0,131.
Ini artinya tidak ada hubungan antara tingkat
pendapatan dengan tingkat pendidikan. Besar kecilnya
pendapatan tidak diukur dari tingkat pendidikan.
Kedua terdapat hubungan positif dan tidak signifikan
antara pendapatan dengan literasi keuangan dimana
sig. 0,635 > 0,05 dan korelasi sebesar 0,134. Ini
artinya besarnya pendapatan tidak mempengaruhi
pemahaman terhadap literasi keuangan. Dan ketiga
terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara

sebesar 49,11. Untuk pertanyaan mengenai tabungan
rata-rata jawaban yang benar dari para responden
sebesar 52,34%. Pertanyaan mengenai investasi
dijawab dengan benar sebesar 50,58% , pertanyaan
mengenai asuransi hanya bisa dijawab dengan benar
sebesar 45,29% dan pertanyaan tentang hutang rata-
rata dijawab dengan benar hanya sebesar 25,88%.
Dari kelima area pertanyaan dapat diketahui bahwa
tingkat literasi keuangan kelompok ibu rumah tangga
di kota Palembang yang paling rendah ada pada area
hutang yaitu sebesar 25,88, dan tingkat literasi
keuangan kelompok ibu rumah tangga di kota
Palembang yang paling tinggi berada pada area
tabungan yaitu sebesar 52,34%.

pendidikan dengan literasi keuangan yang ditunjukkan
dengan sig. 0,110 > 0.05 dengan korelasi 0,429. Ini
artinya tingginya tingkat pendidikan tidak
mempengaruhi pemahaman terhadap literasi
keuangan.

5. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pemahaman kelompok ibu rumah tangga terhadap
literasi keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk
pendidikan, tingkat pendapatan dengan literasi

Gambar 2: Persentase Responden yang
Menjawab dengan Benar

Tabel 4:
Korelasi Antara Pendidikan, Pendapatan dan Literasi Keuangan
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keuangan. Berdasarkan pada analisis dan
pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
pemahaman kelompok ibu rumah tangga di kota
Palembang terdapat literasi keuangan dan produk
keuangan masih rendah yaitu dari 85 responden 61
responden literasi keuangannya rendah, 19 responden
dengan literasi keuangan sedang dan 5 responden
dengan literasi keuangan rendah.

Selanjutnya dari hasil analisis korelasi dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan tidak mempunyai hubungan terhadap
pemahaman literasi keuangan. Kelompok ibu rumah
tangga di kota Palembang mengetahui apakah ada
hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan dengan literasi keuangan.

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman
kelompok ibu rumah tangga di kota Palembang
terdapat literasi keuangan dan produk keuangan
masih rendah yaitu dari 85 responden 61 responden
literasi keuangannya rendah, 19 responden dengan
literasi keuangan sedang dan 5 responden dengan
literasi keuangan rendah.

Selanjutnya dari hasil analisis korelasi dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan tidak mempunyai hubungan terhadap
pemahaman literasi keuangan. Kelompok ibu rumah
tangga di kota Palembang.

Dari hasil penelitian ini beberapa hal yang
harus diperhatikan antara lain mengenai pentingnya
edukasi literasi keuangan pada kelompok masyarakat
dengan melibatkan peran pemerintah dalam hal ini
adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para praktisi
di bidang keuangan serta akademisi. Dengan harapan
agar pemahaman masyarakat mengenai literasi
keuangan dapat lebih baik lagi sehingga masyarakat
dapat cerdas dalam mengelola keuangan pribadi dan
keluarga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
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