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Abstract: This study aims to determine the level of financial literacy on the use of financial products at students of
the College of Economics (STIE) Multi Data Palembang. This research uses descriptive research method, data
source used is primary data obtained from questionnaire given to the respondent. The results of this study found
that the level of knowledge of students at the School of Economics (STIE) Multi Data Palembang is good enough is
seen from several categories that are defined, of 243 respondents who asked the percentage of entry into the low
category only 8 respondents or 3.3 percent, while Which included in the category enough as many as 127 respondents
or 52.3 percent and high category as much as 108 respondents or by 44.4 percent. Likewise, the overall use of
financial products in all categories for Mutual Funds is 16.9 percent, insurance 36.3 percent, savings of 40 percent,
bonds 4.5 percent and others (financing and pawnshops) of 2.3 percent From the distribution of data on the use of
financial products is seen mahasisawa College of Economics (STIE) Multi Data Palembang is still a lot of investing
in insurance products and savings (banks) only a few who menginvetasikan funds in capital market finance products
such as Mutual funds, this is because students still give priority Investments in instruments that provide guaranteed
security and stable returns.

Keywords: financial literacy, use of financial products, financial instrument.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan terhadap penggunaan produk keuangan
pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Multi Data Palembang. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriftif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan
kepada responden.Hasil penelitian ini menemukan tingkat pengetahuan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Multi Data Palembang sudah cukup baik ini terlihat dari beberapa kategori yang ditetapkan, dari 243 responden
yang ditanyakan persentase yang masuk dalam kategori rendah hanya 8 responden atau 3,3 persen, sedangkan yang
termasuk dalam kategori cukup sebanyak 127 responden atau 52,3 persen dan kategori tinggi sebanyak 108 responden
atau sebesar 44,4 persen. Demikian juga dengan tingkat penggunaan  produk keuangan secara keseluruhan pada
semua kategori untuk Reksadana tingkat penggunaan sebesar 16,9 persen, asuransi  36,3 persen, tabungan 40%,
obligasi sebesar 4,5% dan lainnya (pembiayaan dan pegadaian) sebesar 2,3 persen.Dari sebaran data penggunaan
produk keuangan tersebut terlihat mahasisawa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Multi Data Palembang masih
banyak yang melakukan investasi di produk asuransi dan tabungan (bank) hanya sedikit yang menginvetasikan
dananya di produk keuangan pasar modal seperti Reksadana, ini dikarena mahasiswa masih mengutamakan investasi
di instrumen yang memberikan jaminan keamanan dan tingkat pengembalian yang stabil.

Kata kunci: literasi keuangan, penggunaan produk keuangan, instrument keuangan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk

memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana
seseorang berhasil mendapatkan uang atau
mencetaknya dengan bijak menurut program investasi
yang dia ketahui, bagaimana seseorang dapat
mengelola uang tersebut serta bagaimana seorang
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berinvestasi mengubahnya menjadi lebih dan
bagaimana orang itu menyumbangkan uangnya untuk
membantu orang lain. Lebih khusus lagi, mengacu
pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan
yang memungkinkan seorang individu untuk
membuat keputusan dan efektif  terhadap investasinya
agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya.
Dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) di 20 provinsi tahun 2014  yang

Karena literasi keuangan yang rendah,
tingkat pemanfaatan produk-produk keuangan juga
rendah, khususnya nonbank, yang tercermin pada
indeks utilisasi. Di sektor perbankan, tercatat indeks
utilisasi 57,28%, yang artinya 57,28% masyarakat
sudah memanfaatkan jasa perbankan. Sedangkan di
asuransi, hanya 11,81% penduduk yang
memanfaatkannya, perusahaan pembiayaan 6,22%
penduduk yang memanfaatkannya, dana pensiun
1,53% penduduk yang memanfaatkannya dan
pegadaian 5,04% penduduk yang memanfaatkannya.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh
Farah Margaretha, Reza Arief Pambudhi  Fakultas
Ekonomi Universitas Trisakti dengan Judul Tingkat
Literasi Keuangan pada Mahasiswa S1 Fakultas
Ekonomi bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat
literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang
mempengaruhinya. Hasil pengujian menunjukkan
terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK,
dan pendapatan orang tua. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa mahasiswa harus meningkatkan
pemahaman mereka tentang personal finance
khususnya dalam area investasi.

melibatkan 8.000 responden, menunjukkan tingkat
literasi keuangan yang rendah. Tercatat baru 22%
responden yang memahami jasa perbankan, 18%
paham tentang produk dan jasa asuransi, 15%
responden memahami pegadaian, 10% memahami
lembaga pembiayaan, serta 7% yang memahami
dana pensiun. Pemahaman terendah terjadi di pasar
modal, karena hanya 4% responden yang memahami
(IDX, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Nujmatul Laily Universitas Negeri Malang tahun
2013 dengan judul pengaruh literasi keuangan
terhadap perilaku mahasiswa dalam mengelola
keuangan ber tujuan untuk menginvestigasi
determinan perilaku keuangan mahasiswa Akuntansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi
keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
perilaku keuangan mahasiswa akan tetapi gender,
usia, kemampuan akademis dan pengalaman kerja
tidak terbukti memiliki korelasi dengan perilaku
keuangan mahasiswa. Hasil temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa financial literacy merupakan
determinan perilaku keuangan.

Dari data diatas terlihat betapa masih
rendahnya pengetahuan dan penggunaan masyarakat
Indonesia terhadap produk-produk keuangan, selain
itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat
diketahui masih diperlukan tingkat pemahaman
mahasiswa terhadap pengelolaan dan penggunaan
produk keuangan. Oleh karena itu diperlukan upaya-
upaya untuk meningkatkan pengetahuan keuangan
masyarakat khususnya mahasiswa yang pada

Tabel 1: Indeks Literasi dan Indeks Utilitas Sektor Keuangan

   Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan, EPK, 2014
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gilirannya dapat meningkatkan inklusi produk
keuangan.

1.2 Pokok Permasalahan

1.2.1Bagaimana tingkat literasi keuangan pada
mahasiswa STIE Multi Data Palembang (MDP)
Kota Palembang.

1.2.2Bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan
terhadap inklusi produk keuangan pada
mahasiswa STIE Multi Data Palembang
(MDP).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1Menganalisis tingkat literasi keuangan pada
mahasiswa STIE Multi Data Palembang (MDP)
Kota Palembang.

1.3.2Menganalisi pengaruh tingkat literasi keuangan
terhadap inklusi produk keuangan pada
mahasiswa STIE Multi Data Palembang
(MDP).

2. STUDI PUSTAKA

2.1 Literasi Keuangan

Menurut Manurung (2009, h.24) literasi
keuangan adalah seperangkat keterampilan dan
pengetahuan yang memungkinkan seorang individu
untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua
sumber daya keuangan mereka.

Krishna, Rofaida, dan Sari (2010)
menjelaskan bahwa literasi keuangan membantu
individu agar terhindar dari masalah keuangan.
Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari
pendapatan semata (rendahnya pendapatan).
Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi
kesa lahan dalam pengelolaan keuangan
(missmanagement) seperti kesalahan penggunaan
kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan.

Menurut Lusardi dan Mitchell tahun 2007
(dalam Rasyid, 2012) literasi keuangan dapat
diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan

tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat
dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk
menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya
globalisasi dalam bidang keuangan.Keterbatasan
finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya
kepercayaan diri. Adanya pengetahuan keuangan dan
literasi keuangan akan membantu individu dalam
mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga
individu tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu
uang dan keuntungan yang diperoleh oleh individu
akan semakin besar dan akan meningkatkan taraf
kehidupannya.

2.2 Inklusi Keuangan

Bank Indonesia (BI) 2014 membuat sebuah
kebijakan untuk meningkatkan inklusif finansial yang
disebut dengan: kebijakan keuangan inklusif.
Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan
keuangan (financial service deepening) yang
menyasar orang-orang kelas menengah bawah. Jadi
layanan keuangan di Indonesia tidak hanya untuk
kelas menengah atas, tetapi juga kelas menengah
bawah.

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk
mendapatkan kemudahan akses terhadap produk
finansial. Bank Indonesia memiliki sebuah indeks
yang bertujuan untuk mengukur tingkat inklusif
keuangan yang disebut degan IIK – Indeks Inklusif
Keuangan. IIK terdiri dari tiga variabel utama yaitu:
akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas
(quality).

Kondisi inklusif keuangan diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi shadow bankingatau irresponsible

finance.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan Human Development

Index (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan

ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan (inequality) dan
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rigiditas low income trap , sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat
kemiskinan

2.3 Produk-produk Keuangan

2.3.1Pasar  Uang

a. Sertfikat Bank Indonesia (SBI)
Instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah
atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah
tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang
pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini
berjangka waktu jatuh tempo satu tahun atau
kurang.

b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Surat-surat
berharga berjangka pendek yang dapat
diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank
Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk
oleh BI.

c. Sertifikat Deposito
Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu
bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu
jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.
Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka
yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito
berjangka terletak pada sifat yang dapat
dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum
jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga -
lembaga keuangan lainnya.

d. Commerecial Paper
Promes yang tidak disertai dengan jaminan yang
diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh
dana jangka pendek dan dijual kepada investor
dalam pasar uang.

e. Call Money
Kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank
dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.

f. Repurchase Agreement
Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai

dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli
kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut
pada tanggal dan dengan harga yang telah
ditetapkan lebih.

2.3.2Reksadana

Reksadana menurut (IDX, 2014) merupakan
salah satu alternatif investasi bagi masyarakat
pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang
tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk
menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana
dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana
dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai
keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya
memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain
itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan
peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal
Indonesia.

Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai
Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di
investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer
Investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar
Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27)
didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang
dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan
dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

2.3.3Asuransi

Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan
(OJK, 2014) adalah perjanjian antara penanggung
dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung
membayar sejumlah premi untuk memberikan
penggantian atas risiko kerugian, kerusakan,
kematian, a tau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang
tak terduga.

Usaha perasuransian merupakan kegiatan
usaha yang bergerak di bidang:

a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang
dengan menghimpun dana masyarakat melalui
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pengumpulan premi asuransi memberikan
perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai
jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti
atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang
menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian
kerugian asuransi, dan jasa akturia.

Usaha perasuransian dilaksanakan oleh:
1. Perusahaan Asuransi:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah
perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan
manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan
yang memberikan jasa dalam penanggulangan
risiko yang dikaitkan dengan hidup atau
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang
memberikan jasa dalam pertanggungan ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan
Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi
Jiwa.

2.3.4Saham

Menurut Indonesia Stock Exchange (IDX,
2014) Saham (stock) merupakan salah satu instrumen
pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan
saham merupakan salah satu pilihan perusahaan
ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan.
Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument
investasi yang banyak dipilih para investor karena
saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang
menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda
penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha)
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak
tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan,

klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Literasi keuangan dan pemahaman terhadap
produk-produk keuangan akan menjadi indikator
dalam penelitian, yang dapat menentukan segmentasi
bagi literasi keuangan pada masyarakat di kota
Palembang, sehingga didapatlah mapping literasi
keuangan dan dari hasil mapping ini akan
dikembangkan model literasi keuangan yang
komprehensif dan terpadu.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Chen dan Volpe (1988) yang
berjudul An Analysis of Personal Financial Literacy
Among College Student memiliki 3 tujuan yaitu
memberikan bukti bahwa mahasiswa sudah
memahami personal finance literacy, menguji
mengapa beberapa mahasiswa memiliki pengetahuan
yang lebih luas daripada mahasiswa lain, dan menguji
bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh
mahasiswa tersebut akan mempengaruhi opini atau
keputusan dalam personal financial issues. Penelitian
ini menggunakan uji Anova (Analysis of Variance)
dan logistic regression models.

Dalam penelitian tersebut, Chen dan Volpe
(1988) menyebarkan kuisioner sebanyak 924 lembar
kepada mahasiswa di California, Florida, Kentucky,
Massachusetts, Ohio, dan Pennsylvania. Pertanyaan
di dalam kuisioner penelitiannya terdiri dari
pengetahuan umum mengenai keuangan, tabungan
dan pinjaman, asuransi, dan investasi. Respoden akan
menjawab 52 pertanyaan yang terdiri dari 36
pertanyaan mengenai pengetahuan keuangan pribadi
dan 8 pertanyaan mengenai data demografik. Survei
yang dilakukan menggunakan metode pilot study.

Independent variable yang dipakai dalam
penelitian Chen dan Volpe adalah academic
discipline, class rank, jenis kelamin, ras, nationality,
pengalaman kerja, umur, dan pendapatan. Respoden
dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan presentase
scores yang diterima setelah mengisi kuisioner dengan
benar. 3 kelompok tersebut yaitu > 80 persen yang
menggambarkan bahwa respoden memiliki tingkat
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pengetahuan yang tinggi, 60 persen-79 persen yang
berarti bahwa respoden memiliki pengetahuan yang
cukup, dan < 60 persen yang mencerminkan bahwa
respoden tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

Hasil dari kuisioner yang dibagikan
menunjukkan bahwa respoden terdiri dari 52,6 persen
business major. 36 persen respoden merupakan
mahasiswa tingkat awal, tingkat II, tingkat III, dan
mahasiswa yang sudah lulus dari universitas.
Respoden wanita sebanyak 55,6 persen dan
kebanyakan respoden memiliki pengalaman kerja
selama minimal 2 tahun.

Dari kuisioner tersebut dapat diketahui
bahwa kebanyakan respoden berumur 18-29 tahun.
Berdasarkan pada pengelompokan presentase
didapatkan hasil 52,87 persen respoden memiliki
pengetahuan keuangan yang tinggi, sedangkan
respoden memiliki pengetahuan yang cukup adalah
sebanyak 55,56 persen (Chen&Volpe, 1988).

Penelitian di dalam jurnal Financial
Literacy: A Study Among The Study Student (Noor,
Nurfadhilah, Ramesh, Mion, 2013) dilakukan dengan
menyebarkan kuisioner kepada 384 respoden.
Respoden yang dipakai dalam penelitian ini adalah
mahasiswa di Universities of Malaysia. Di dalam
penelitian tersebut data yang dihasilkan merupakan
data primer. Pengujian yang dilakukan adalah uji
reliabilitas Psikologi, Finance, Sosiologi, Behavioral,
Finance dan multiple regression analysis. Variabel
independen dalam penelitian tersebut adalah umur,

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada
Mahasiswa STIE Multi Data Palembang
(MDP) Kota Palembang.

jenis kelamin, business major and non-business,
spending habits, dan tahun studi mahasiswa dengan
financial literacy sebagai variabel dependen.

Tujuan dari penelitian ini ingin adalah untuk
mengetahui apakah financial literacy mahasiswa
akan mempengaruhi personal finance behavior dari
mahasiswa tersebut. Hasil dari penelitian yang
dilakukan menyatakan bahwa spending habit dan
tahun studi mahasiswa memiliki hubungan yang
positif dengan financial literacy. Namun sebaliknya,
umur dan jenis kelamin mempunyai hubungan yang
negatif dengan financial literacy.

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah
analisis deskriftif, yaitu berupa perbandingan antara
data sekunder yang diperoleh dari referensi serta data
primer yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan
pada responden dengan teori yang relevan serta
membuat kategori penilaian atas literasi keuangan
menggunakan referensi dari Chen dan Volve (1988)
dalam 3 kelompok yaitu > 80 persen yang
menggambarkan bahwa respoden memiliki tingkat
pengetahuan yang tinggi, 60 persen-79 persen yang
berarti bahwa respoden memiliki pengetahuan yang
cukup, dan < 60 persen yang mencerminkan bahwa
respoden tidak memiliki pengetahuan yang cukup,
kemudian data tersebut dilakukan analisa secara
deskriftif. Sedangkan kerangka pikir dalam penulisan
ini adalah:

Peneliti membagi kategori penilaian untuk
menentukan tingkat literasi atau pemahaman tentang
keuangan  menggunakan tiga kelompok yakni kategori
rendah, cukup dan tinggi, dengan penilaian kurang
dari 60% masuk dalam  kategori  rendah, antara 60 –

 
Tingkat  penggunaan/inklusi 

produk keuangan pada Mahasiwa 
STIE MDP Palembang 

Informasi Tingkat Literasi  
Keuangan pada  Mahasiswa 

STIE MDP Palembang 

Penjelasan: Literasi keuangan yang diterima mahasiswa meningkatkan penggunaan/inklusi produk keuangan
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70 % masuk dalam kategori cukup dan penilaian lebih

Tabel 2 diatas menggambarkan memberikan
penggambaran mengenai tingkat literasi keuangan
pada Mahasiswa STIE Multi Data Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari
243 responden yang menjawab pertanyaan yang
diajukan melalui kuisioner setelah dilakukan
pengolahan data diketahui responden yang masuk
dalam kategori pengetahuan keuangannya rendah
sebanyak 8 orang atau 3,3 persen. Sedangkan yang
masuk dalam kategori pengetahuan keuangannya
cukup sebanyak 127 orang atau sebanyak 52,3 persen
dan yang pengetahuannya masuk dalam kategori
tinggi sebanyak 108 orang atau sebesar 44,4%.

Dari data diatas dapat disimpulkan tingkat
pengetahuan mahasiswa STIE Multi Data Palembang
sudah cukup baik karena hanya 3,3, persen atau 8
responden yang rendah sedangkan yang cukup dan
tinggi masing-masing 52,3 persen dan 44,4 persen.
Ini menunjukkan kinerja civitas akademika khususnya
dosen dan pimpinan di lingkungan STIE Multi Data

dari 80% masuk dalam kategori tinggi.

cukup berhasil meningkatkan pengetahuan
mahasiswanya dalam bidang keuangan, namun masih
perlu ditingkatkan yang masuk dalam kategori rendah
dan cukup untuk meningkatkan pengetahuan
keuangannya. Sebab jika pengetahuan keuangan
mereka tinggi tentunya akan meningkatkan
penggunaan produk keuangan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka dimasa depan.

4.2 Analisis Tingkat Penggunaan/Inklusi Produk
Keuangan pada Mahasiswa STIE Multi Data
Palembang (MDP)

Pengetahuan keuangan yang baik terhadap
produk keuangan tentunya akan mempengaruhi
penggunaan atau inklusi terhadap produk keuangan,
produk keuangan antara lain Reksanada, asuransi,
tabungan, obligasi dan yang lain seperti pegadaian
dan pembiayaan. Tabel berikut menggambarkan hasil
pengolahan data yang diperoleh dari kuisioner yang
disebarkan pada responden.

    Tabel 2: Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa
STIE MDP Tahun 2016

                  Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Tabel 3: Tingkat Penggunaan/Inklusi Produk Keuangan Mahasiswa
STIE Multi Data Palembang Tahun 2016

                           Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Crosstabulation, 2017
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Dari tabel 2 dan 3 diatas terlihat tingkat
pengetahuan dan  penggunaan produk keuangan pada
mahasiswa STIE Multi Data Palembang untuk
beberapa kategori yang telah ditentukan, yakni
kategori rendah, cukup dan tinggi.

Untuk kategori rendah persentase mahasiswa
yang memiliki pengetahuan keuangan sebesar adalah
sebesar 3,3 % atau sebanyak 8 responden dari 243
responden ini terlihat dari tabel 2. Sedangkan
Penggunaan Reksadana berdasarkan data di tabel 3
dengan nilai yang diperoleh 0% ini mengindikasikan
mahasiswa yang pengetahuannya rendah terhadap
produk keuangan tidak memiliki akun Reksadana,
sedangkan untuk produk asuransi memiliki nilai
sebesar 1,21% dan tabungan sebesar 1%, hal ini
menunjukkan mahasiswa yang masuk dalam kategori
memiliki pengetahuan yang rendah terhadap produk
keuangan masih menggunakan produk keuangan
dalam bentuk asuransi dan tabungan.

Ini mengindikasikan mahasiswa menyadari
pentingnya produk asuransi dan tabungan dalam
menunjang kehidupan mereka. Sedangkan untuk
produk keuangan seperti obligasi dan pegadaian serta
pembiayaan yang masuk dalam segmen lainnya
memiliki persentase 0%. Dari analisis diatas dapat
disimpulkan, jika mahasiswa memiliki pengetahuan
keuangan yang rendah maka penggunaan atau inklusi
produk keuangan untuk segmen pasar modal seperti
Reksadana, Obligasi dan lainnya (pengadaian dan
pembiayaan) tidak ada namun untuk produk keuangan
seperti asurani dan tabungan (bank) mahasiswa masih
melakukan inklusi berarti untuk mahasiwa yang
pengetahuan keuangannya rendah memilih instrument
investasi yang risikonya kecil yakni arusnsi dan
tabungan (bank). Ini menunjukkan perlunya literasi
berkelanjutan untuk mahasiswa di kategori ini
walaupun jumlahnya tidak terlalu besar yakni  3,3%.

Tingkat penggunaan atau inklusi produk
keuangan pada mahasiswa STIE Multi Data
Palembang yang masuk dalam kategori memiliki
pengetahuan yang cukup sebesar 52,3 % atau
sebanyak 127 responden dari 243 responden. Dengan
tingkat penggunaan untuk produk keuangan

Reksadana sebesar 35,6, untuk produk asuransi
sebesar 45,46%, produk tabungan 49,5% dan  produk
obligasi dan lainnya sebesar 70%. Dari data tersebut
terlihat mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang
cukup mereka mulai berani membeli instrument
investasi yang memiliki risiko yang cukup tinggi yakni
Reksadana dengan jumlah 35,6%.

Hal ini mengindikasikan jika pengetahuan
keuangan atau literasi yang dimiliki cukup baik maka
mahasiswa mulai bisa memanajemen risiko investasi
sehingga variasi investasi yang dimiliki juga semakin
banyak. Namun untuk instrument investasi yang
sifatnya stabil atau lebih aman masih mendominasi
ini terlihat dari tingginya penggunaan dari produk
asuransi sebesar 45,46%, produk tabungan 49,5%
dan  produk obligasi dan lainnya sebesar 70%. Produk
asuransi, tabungan, obligasi dan pegadaian serta
pembiayaan walaupun memberikan tingkat
pengembalian yang rendah tetap dominan dipilih
karena memberikan jaminan keamanan dan kestabilan
atas modal yang ditanamkan dalam investasi.

Untuk kategori tingkat pengetahuan yang
tinggi dengan jumlah 108 responden dengan
persentase sebesar 44,4%, pada kategori ini tingkat
penggunaan produk keuangan untuk instrument
Reksadana sebesar 64,94%, untuk asuransi sebesar
53,33%, tabungan sebesar 49,5%, obligasi sebesar
30% serta lainnya (pegadaian dan pembiayaan)
sebesar 30%. Dari data diatas terlihat semakin tinggi
tingkat pengetahuan terhadap produk keuangan maka
semakin tinggi investasi di instrument keuangan yang
memiliki risiko yang tinggi seperti reksadana, hal ini
menunjukkan mahasiswa STIE Multi Data
Palembang mampu mengelola risiko investasi dengan
baik dan menginvestasikan uangnya pada instrument
investasi yang mengejar pertumbuhan dan
memberikan pengembalian yang lebih besar.

Sedangkan untuk investasi yang memiliki
risiko rendah seperti asuransi cukup tinggi sebesar
53,33%  menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap
produk asuransi cukup tinggi karena dapat
memberikan jaminan seperti kesehatan, penggulangan
kecelakaan dan lain sebagainya, sedangkan untuk
tabungan berjumalh 49,5% menujukkan uang yang
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disimpan dalam instrument ini masih cukup besar,
obligasi dan lainnya (pegadaian dan pembiayaan)
berjumlah 30% ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan kategori cukup yang sebesar
70%. Ini mengindikasikan jika mahasiswa memiliki
pengetahuan yang tinggi maka mereka akan
menggeser investasinya ke instrument yang memiliki
risiko yang tinggi namun memberikan pengembalian
yang besar.

Untuk penggunaan atau utilitas secara
keseluruhan pada semua kategori, terlihat untuk
Reksadana  sebesar 16,9%, asuransi sebesar 36,3%,
tabungan sebesar 40% dan obligasi 4,5% serta
lainnya (pegadaian dan pembiayaan) sebesar 2,3%.
Dari data tersebut terlihat tingkat inklusi secara
keseluruahn pada semua kategori jika ditotalkan
untuk instrument investasi di Reksadana masih cukup
rendah yakni 16,9% sedangkan untuk asuransi dan
tabungan masing-masing sebesar 36,3 dan 40%.

Hal ini menunjukkan secara umum
mahasiswa STIE Multi Data Palembang belum berani
melakukan investasi pada instrument yang memiliki
risiko yang tinggi namum memberikan pengembalian
yang besar seperti  Reksadana apalagi saham di pasar
modal. Kebanyakan masih melakukan investasi di
produk asuransi dan tabungan (bank) yang risiko
investasinya rendah dan memberikan jaminan
keamanan walaupun memberikan tingkat
pengembalian yang rendah.

Sedangkan untuk instrumen obligasi 4,5%
pegadaian sebesar 2,3 % ini menunjukkan secara
umum mahasiswa STIE Multi Data Palembang
menggunakan instrument ini untuk kepentingan
berjaga-jaga saja karena kestabilan risikowalaupun
tingkat pengembalian investasi rendah.

5. SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan diatas
dapat ditarik kesimpulan, semakin tinggi tingkat
literasi keuangan maka semakin tinggi pengetahuan
keuangan dan akan berimplikasi terhadap tingginya
tingkat investasi yang dilakukan pada instrumen

keuangan yang memberikan tingkat pengembalian
yang lebih besar seperti Reksadana. Namun untuk
mahasiswa STIE Multi Data Palembang sebaran
investasi tertinggi masih di instrumen investasi yang
memberikan kestabilan risiko dan tingkat
pengembalian yang rendah yakni produk asuransi,
tabungan dan obligasi, walaupun produk Reksadana
cukup yakni 16,9%.

Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya
untuk meningkatkan pengetahuan keuangan
mahasiswa dalam bentuk literasi keuangan
berkelanjutan sehingga kemampuan mengelola risiko
investasi semakin meningkat dan dapat meningkatkan
kesejahteraan mahasiswa di masa yang akan datang
dan salah satu cara meningkatkan literasi keuangan
adalah dengan memasukkan materi literasi keuangan
ke dalam kurikulum perkuliahan.
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