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Perencanaan keuangan bagi karyawan sangat perlu dilakukan dikarenakan 
pendapatan yang kecil dari karyawan tersebut dapat ditingkatkan dengan 
keberhasilan investasi yang mungkin dilakukan karyawan tersebut. Namun 
lingkungan sosial karyawan kebanyakan belum melakukan perencanaan keuangan 
masa depan terhadap gaji yang diterima. Sehingga hal ini menyebabkan gaji yang 
diterima habis tanpa pengelolaan yang tepat. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu Apakah ada pengaruh literasi keuangan dan lingkungan sosial terhadap 
perencanaan keuangan pada PT. Bustaq Nabirong Alam Medan. Adapun yang 
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengaruh 
literasi keuangan dan lingkungan sosial terhadap perencanaan keuangan pada PT. 
Bustaq Nabirong Alam Medan.  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu angket menggunakan 
metode analisis regresi berganda, Uji t, Uji F dan Uji Determinasi. Berdasarkan 
hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 7,125 > 
2,67469  maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya variabel literasi keuangan 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel perencanaan 
keuangan pada karyawan PT. Bustaq Nabirong Alam Medan. Selain itu pengujian 
secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 5,770 > 2,67469  yang 
artinya variabel lingkungan sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
dengan variabel perencanaan keuangan pada karyawan PT. Bustaq Nabirong 
Alam Medan. Selanjutnya pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung = 
40,190 dengan nilai Ftabel   3,18 dari hasil ini diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 40,190 > 
3,18 yang artinya bahwa variabel literasi keuangan (X1) dan lingkungan sosial 
(X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perencanaan keuangan (Y) pada karyawan PT. Bustaq Nabirong Alam Medan. 
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