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SARI 

 

Rahayu, Mugi. 2019. “Pengaruh Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Financial 

Attitude, Locus of Control dan Pendidikan Keluarga terhadap Perilaku Keuangan 

melalui Financial Literacy sebagai Variabel Intervening” (Studi Kasus 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2016). Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Margunani, M. P. 

Kata Kunci: Perilaku Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

Financial Attitude, Locus of Control, Pendidikan Keluarga, Financial Literacy 

 

Perilaku seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan pribadi 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mahasiswa masih belum 

menerapkan peilaku keuangan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus 

of control, pendidikan keluarga terhadap perilaku keuangan melalui financial 

literacy sebagai variabel intervening pada mahasiswa tahun angkatan 2016 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini 872 mahasiswa tahun angkatan 2016 Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan 

jumlah sampel 274 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

proportional random sampling. Responden ditentukan dengan cara undian. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel. 

Hasil analisis deskriptif diperoleh bahwa perilaku keuangan, pembelajaran 

di perguruan tinggi,  financial attitude, locus of control, pendidikan keluarga dan 

financial literacy dalam kategori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of control, pendidikan 

keluarga dan financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan. Pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of 

control dan pendidikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial literacy. Financial literacy dapat memediasi pengaruh financial attitude, 

locus of control dan pendidikan keluarga terhadap perilaku keuangan. Namun 

tidak dapat memediasi pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi terhadap 

perilaku keuangan. 

Simpulan penelitian ini terdapat dua belas hipotesis yang diterima yaitu 

pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh langsung terhadap perilaku 

keuangan dan financial literacy. Sedangkan financial attitude, locus of control 

dan pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perilaku keuangan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui financial literacy. Saran dari penelitian 

ini adalah mahasiswa dapat memperbaiki perilaku keuangannya dengan membuat 

anggaran keuangan pribadi secara rutin. Mahasiswa juga perlu meningkatkan 

sikap positif terhadap manajemen keuangan agar mahasiswa percaya bahwa 

manajemen keuangan itu penting dan bermanfaat. 
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ABSTRACT 

 

Rahayu, Mugi. 2019. “The Influence of Learning in College, Financial Attitude, 

Locus of Control, Family Education on Financial Behavior with Financial 

Literacy as Intervening Variables (Case Studies on Students of Faculty of 

Economics, Semarang State University in 2016)” . Essay. Accounting Education 

Department, Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Dr. 

Margunani, M. P. 

 

Keywords : Financial Behavior, Learning in College, Financial Attitude, 

Locus of Control, Family Education, Financial Literacy 

  

A person's behavior in organizing and managing personal finances is needed 

in daily life. However students still have not implemented financial behavior well. 

This study aims to determine the effect of learning in college, financial attitude, 

locus of control, family education on financial behavior through financial literacy 

as an intervening variable in the 2016 class year students of the Faculty of 

Economics, Semarang State University. 

This study uses a quantitative approach. The population in this study was 

872 students in the 2016 class year Faculty of Economics, Semarang State 

University. Determination of sample size using the Slovin formula with a sample 

size of 274 respondents. The sampling technique uses proportional random 

sampling technique. Respondents are determined by lottery. Data collection 

techniques using a questionnaire. Data analysis techniques used are descriptive 

statistical analysis, path analysis, and sobel tests. 

Descriptive analysis results obtained that financial behavior, learning in 

college, financial attitude, locus of control, family education and financial literacy 

in both categories. The results showed that learning in higher education, financial 

attitude, locus of control, family education and financial literacy had a positive 

and significant effect on financial behavior. Learning in college, financial attitude, 

locus of control and family education have a positive and significant effect on 

financial literacy. Financial literacy can mediate the effect of financial attitude, 

locus of control and family education on financial behavior. But it cannot mediate 

the effect of learning in college on financial behavior. 

 The conclusions of this study are twelve hypotheses that are accepted, 

namely learning in higher education directly affects financial behavior and 

financial literacy. While financial attitude, locus of control and family education 

influence financial behavior both directly and indirectly through financial literacy. 

Suggestions from this research are students can improve their financial behavior 

by making a personal financial budget on a regular basis. Students also need to 

increase a positive attitude towards financial management so that students can 

believe that financial management is important and benefical.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perilaku keuangan dewasa ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat 

pertumbuhan konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan 

pendapatan serta pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi 

disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks, baik itu 

kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan dan keinginan manusia 

yang tidak terbatas inilah dan didukung dengan sifat dasar manusia yang tidak 

pernah puas, akan mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Hal yang 

demikian akan berdampak negatif dan menimbulkan masalah keuangan pribadi 

jika mereka tidak mampu menerapkan perilaku keuangan yang baik. 

Seperti yang kita ketahui, timbulnya berbagai masalah keuangan akibat 

dari masyarakat yang cenderung berperilaku konsumtif adalah kurangnya kegiatan 

menabung, investasi dan penganggaran dana untuk masa yang akan datang. 

Selanjutnya dikalangan generasi muda, berkurangnya kegiatan menabung dan 

investasi tidak hanya disebabkan oleh budaya konsumerisme tetapi juga 

diakibatkan karena anak muda masih memiliki pengetahuan keuangan yang 

rendah, sehingga menyebabkan anak muda rentan terhadap masalah keuangan. 

Hal tersebut terbukti bahwa terdapat 64% pelajar atau mahasiswa telah 

menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 23,4% pelajar dan 

mahasiswa yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, keyakinan, sikap maupun 

perilaku yang baik dalam mengelola keuangan (merdeka.com, 2018). 
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Perilaku keuangan yang baik erat kaitannya dengan kemampuan, 

pemahaman serta pengetahuan mengenai konsep keuangan yang biasa disebut 

dengan literasi keuangan. Semakin tinggi literasi keuangan maka semakin baik 

pula perilaku keuangan seseorang. Sesuai dengan program Pemerintah dalam 

menentukan tujuan dan melakukan perencanaan keuangan yang baik, yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berusaha untuk meningkatkan literasi dan 

inklusi keuangan. Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016, tingkat literasi 

keuangan di Indonesia 29,6% dan tingkat inklusi sebesar 67,82%. Angka ini 

meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 21,8%. Meski demikian, angka 

ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan di negara-

negara Asia Tenggara lain. Namun hal tersebut harus ditingkatkan lagi mengingat 

angka harapan yang dicanangkan pemerintah tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019. 

Melalui inisiatif program peningkatan tingkat literasi keuangan yang 

dimulai sejak tahun 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan 

tingkat melek keuangan masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK 

pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan indonesia dibagi menjadi empat 

bagian yaitu well literate (21,84%), sufficient literate (75,69%), Less literate 

(2,06%), dan not literate (0,41%). Sesuai dengan tingkat literasi keuangan diatas, 

tingkatan literasi keuangan mahasiswa termasuk dalam tingkatan sufficient 

literate, yang berarti bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan 

keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan dan produknya namun belum 

memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. 
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Mahasiswa merupakan komponen masyarakat yang jumlahnya cukup 

besar dan keberadaannya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian. 

Pada umumnya, mayoritas mahasiswa belum memiliki pendapatan sendiri.  

Mereka masih mengandalkan uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk 

memenuhi kebutuhannya. Walapun terdapat pula mahasiswa yang mendapat 

beasiswa dan bekerja untuk menambah uang sakunya sendiri. Masa kuliah adalah 

saat pertama bagi sebagian besar mahasiswa untuk mengelola keuangan secara 

mandiri tanpa pengawasan penuh dari orang tua (Sabri et al., 2008). Britt et al. 

(2011) menyatakan bahwa mahasiswa harus menguasai berbagai ketrampilan 

selama periode transisi kedalam kehidupan kampus, salah satunya adalah 

mengelola anggaran keuangan secara mandiri. Oleh sebab itu, mahasiswa harus 

bisa mengatur keuangan sendiri dan membuat keputusan keuangan secara 

bertanggung jawab.  

Mahasiswa berada pada kisaran usia 18 - 25 tahun, dimana berada pada 

tingkat siklus hidup yang berbeda (Shim et al., 2009). Pada periode ini, 

mahasiswa memasuki pengalaman hidup yang berubah, sesuai dengan jurusan 

yang diambil di Perguruan Tinggi (Gutter dan Copur, 2011). Tak dipungkiri 

mahasiswa memiliki masalah keuangan yang kompleks karena sebagian 

mahasiswa hanya memiliki cadangan dana yang terbatas untuk digunakan setiap 

bulannya, seperti keterlambatan uang kiriman dari orang tua dan uang bulanan 

yang habis sebelum waktunya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang 

tidak terduga, pengelolaan keuangan yang salah, dan gaya hidup serta pola 

konsumsi yang boros (Wardani et al., 2017). 
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Sayangnya, anak muda saat ini sering memulai hidup mereka di perguruan 

tinggi dengan kemampuan terbatas (Chinen dan Endo, 2012). Era konsumsi 

membuat semakin tidak rasionalnya konsumen, diantaranya mahasiswa juga 

berperilaku konsumtif dan sering melakukan pembelian sesuai keinginan bukan 

sebagai kebutuhan (Nababan dan Sadalia, 2012). Perilaku boros dan konsumtif 

merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi terutama pada mahasiswa 

(Shalahuddinta dan Susanti, 2014). Hal ini didukung dengan semakin mudahnya 

penggunaan sistem belanja online yang dapat diakses melalui smartphone serta 

sudah banyak tersedia toko pakaian, minimarket, tempat nongkrong atau cafe di 

area UNNES dimana tak jarang dijumpai mahasiswa yang nongkrong hingga larut 

malam, secara tidak langsung berpengaruh dengan pola hidup yang kurang baik.  

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, sesuai 

dengan namanya telah mempelajari ilmu ekonomi dan manajemen keuangan. 

Namun pada kenyataannya, penerapan manajemen keuangan pribadi ini bukanlah 

sesuatu yang mudah walaupun kita ketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi 

memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pengelolaan keuangan. Masih banyak 

faktor yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Ekonomi berperilaku boros dan 

cenderung konsumtif. Hasil penelitian Ameliawati dan Setiyani (2018) pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi menunjukkan bahwa penggunaan uang saku untuk 

lain-lain seperti hangout, nonton bioskop dan fashion sebesar 49,8%. Sedangkan 

pengeluaran untuk kebutuhan kuliah hanya membutuhkan 31,5%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak menghabiskan uang untuk kegiatan 

kesenangan daripada untuk kebutuhan kuliah. 
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 Penelitian Hidayah dan Bowo (2018) menunjukkan hasil bahwa rata-rata 

alokasi untuk kebutuhan kuliah 0,91%, makan 30,35%, transportasi 3,64%, 

hiburan 31,70%, belanja fashion 32,72% serta lain-lain 0,67%. Dari data tersebut 

terlihat bahwa anggaran untuk hiburan dan belanja fashion lebih tinggi dari pada 

anggaran untuk pengeluaran yang lainnya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah 

mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan keuangan, 

sehingga idealnya mahasiswa Fakultas Ekonomi memiliki pengetahuan yang lebih 

mengenai keuangan. Namun dari hasil beberapa penelitian diatas menunjukkan 

bahwa rata-rata alokasi anggaran uang saku mahasiswa dihabiskan untuk hal-hal 

kesenangan daripada untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, terdapat 

fenomena gap antara kondisi yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. 

Perilaku keuangan merupakan suatu perilaku yang berkaitan dengan 

bagaimana cara mengelola keuangan. Humaira dan Sagoro (2018) mendefinisikan 

perilaku keuangan sebagai perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka 

dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu. Dasar dari perilaku 

keuangan adalah bagaimana individu mengelola keuangan mereka dalam kegiatan 

transaksi dan pembayaran sehari-hari, serta menunjukkan bagaimana seseorang 

membuat anggaran pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan mereka (Raaij, 2016: 

13). Perilaku pengelolaan keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, 

pencarian dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari (Kholilah dan Iramani, 

2013). Sedangkan Laily (2013) mendefinisikan perilaku keuangan sebagai salah 

satu aplikasi dari konsep manajemen keuangan pada level individu.  
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Perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan oleh aktivitas perencanaan, 

pengelolaan serta pengendalian keuangan yang baik. Indikator perilaku keuangan 

yang baik dapat dilihat dari cara atau sikap seseorang dalam mengelola keluar 

masuknya uang, manajemen kredit, tabungan dan investasi (Hilgert dan Hogarth, 

2003). Sedangkan O’Neill dan Xiao (2012) mengindikasikan perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi menjadi tiga jenis yaitu anggaran, pengeluaran, dan tabungan. 

Dengan demikian, setiap individu harus bertanggungjawab dalam merencanakan 

dan mewujudkan masa depan keuangannya, agar perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi dapat menjadi optimal. 

Penelitian mengenai perilaku keuangan mahasiswa pernah dilakukan oleh 

Amanah et al. (2016) terhadap 200 orang mahasiswa di Universitas Telkom 

mengenai personal financial management behavior menunjukkan hasil bahwa 

tingkat pengetahuan keuangan mahasiswa masih tergolong minim dan perilaku 

pengelolaan keuangan yang tidak baik dikarenakan mahasiswa tidak melakukan 

praktik pengelolaan keuangan. Berdasarkan penelitian oleh Dewi et al. (2017) 

alokasi pengeluaran mahasiswa FEB Unisbank Semarang dalam satu bulan 

menunjukkan bahwa untuk kebutuhan yang sifatnya kesenangan lebih tinggi 

nilainya dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Persentase pengeluaran untuk 

shopping, jalan-jalan sebesar 46%. Kebutuhan makan, minum, tabungan 

mempunyai persentase sebesar 20%. Sedangkan kebutuhan transport sebesar 20%. 

Namun, untuk kebutuhan belajar seperti membeli buku, mengikuti seminar, print 

dan fotocopy memiliki persentase 14%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. 
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Penelitian ini sesuai dengan theory of planned behavior (TPB) yang 

banyak diaplikasikan untuk memahami bagaimana individu berperilaku dan 

bagaimana cara menunjukkan reaksi. Teori ini merupakan teori psikologi sosial 

yang memprediksi perilaku manusia. Dalam theory of planned behavior perilaku 

memiliki tiga faktor yaitu sikap, norma sosial dan tingkat kontrol perilaku (Ajzen, 

2005: 118). Sedangkan Ricciardi dan Simon (2000) menjelaskan bahwa ada tiga 

aspek yang mempengaruhi perilaku keuangan yaitu psikologi, sosiologi dan 

keuangan. Sommer (2011) menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa disebabkan 

oleh kemungkinan yang berbeda, hal ini berarti keyakinan seseorang tentang 

konsekuensi dari sikap atau perilaku, keyakinan akan ekspektasi terhadap orang 

lain dan adanya faktor-faktor yang mungkin menghalangi perilaku tersebut. 

Selain theory of planned behavior, penelitian ini sesuai dengan teori 

belajar sosial menurut Bandura (1986) dimana dalam teori ini ada hubungan tiga 

arah yang saling mengunci yaitu tingkah laku, lingkungan, dam peristiwa-

peristiwa batiniah yang mempengaruhi persepsi dan tindakan. Teori ini 

berlangsung melalui proses peniruan (imitation) atau permodelan (modelling). 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan financial literacy harus melalui proses 

belajar. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial dimana seseorang belajar dengan 

meniru peristiwa yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, proses belajar 

individu juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa batiniah seperti sikap seorang 

individu dalam menyikapi proses belajar. Selanjutnya individu akan melalui 

proses belajar dan setelah itu tingkah laku akan terbentuk. 
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Penelitian ini mengkaji perilaku keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016, khususnya mahasiswa yang 

sudah menempuh mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi serta 

Penganggaran yaitu Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan 

Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang telah   

mendapatkan pengetahuan keuangan yang lebih banyak. Seperti pendapat Ansong 

dan Gyensare (2012) yang mengatakan bahwa mahasiswa jurusan ekonomi dan 

bisnis memiliki pengetahuan yang lebih tentang keuangan dibandingkan jurusan 

lainnya. Selain itu, mahasiswa semester enam ini kemungkinan menerapkan 

pengetahuan keuangan yang telah diperolehnya di kelas dan mempraktikkan 

pengetahuan tersebut untuk mengatur keuangan pribadinya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku keuangan. Penelitian ini cenderung mengacu pada 

penelitian Mien dan Thao (2015) dan Widayati (2014). Faktor pertama yang 

diduga dapat mempengaruhi perilaku keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016 adalah pembelajaran di 

perguruan tinggi. Adanya faktor pembelajaran di perguruan tinggi dengan 

konsentrasi ekonomi diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman mengenai 

konsep keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan mengelola 

keuangan pribadinya. Pembelajaran di perguruan tinggi berperan dalam proses 

pembentukan literasi keuangan dan kemudian membentuk perilaku keuangan 

mahasiswa. Pembelajaran yang efektif dan efisien dapat mengembangkan ranah 

tujuan pembelajaran yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 
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 Penelitian terdahulu mengenai pembelajaran di perguruan tinggi terhadap 

perilaku keuangan. Penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa pembelajaran di 

perguruan tinggi berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Didukung dengan 

penelitian Saraswati et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengetahuan keuangan.  Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan 

Herawati (2015) dan Prihartono et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran di perguruan tinggi tidak berkonstribusi secara signifikan terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat research gap 

dalam menguji pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi terhadap perilaku 

keuangan. 

Faktor kedua yang memengaruhi perilaku keuangan adalah financial 

attitude (sikap keuangan). Sikap keuangan pribadi memiliki pengaruh penting 

untuk mengatur keuangan, karena sikap akan menentukan perilaku pengambilan 

keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa menerapkan sikap yang tepat dan 

baik dalam keuangan, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan keuangan. 

Ajzen (2005) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai 

derajat penilaian positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu.  

Penelitian terdahulu mengenai sikap keuangan terhadap perilaku keuangan 

yang dilakukan Selcuk (2015) menunjukkan hasil bahwa financial attitude 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Didukung dengan penelitian Prihartono et al. (2018) dan menunjukkan hasil 

bahwa financial attitude memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 



10 

 

 

perilaku keuangan. Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ismail et al. (2017) serta Novita (2016) yang menunjukkan hasil bahwa financial 

attitude tidak berkonstribusi secara signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat research gap dalam menguji 

pengaruh financial attitude terhadap perilaku keuangan. 

Faktor ketiga yang mempengeruhi perilaku keuangan adalah locus of 

control. Ricciardi dan Simon (2000) menyatakan ada tiga faktor yang 

mempengaruhi perilaku keuangan, salah satunya adalah faktor psikologi. Locus of 

control merupakan konsep psikologi mengenai keyakinan seseorang tentang 

sejauh mana mereka mengendalikan peristiwa yang mempengaruhi mereka. Dari 

definisi diatas dapat diartikan bahwa locus of control merupakan cara pandang 

seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak mengendalikan 

peristiwa yang terjadi padanya. Rotter (1966) membagi locus of control menjadi 

dua, yaitu internal dan eksternal. Orang yang lebih memiliki internal locus of 

control percaya bahwa ketrampilan, kemampuan dan usaha lebih dapat 

menentukan apa yang akan mereka peroleh dalam hidup mereka. Sedangkan 

orang yang lebih memiliki external locus of control percaya bahwa kekuatan dari 

luar diri mereka seperti takdir, nasib, keberuntungan dan orang lain yang dapat 

menentukan hidup mereka.  

Penelitian terdahulu mengenai locus of control terhadap perilaku keuangan 

yang dilakukan Kholilah dan Iramani (2013) menunjukkan hasil bahwa locus of 

control memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh Ida dan 
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Dwinta (2010) dan Amanah et al. (2016) yang menunjukkan hasil bahwa locus of 

control tidak berkonstribusi secara signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat research gap dalam menguji 

pengaruh locus of control terhadap perilaku keuangan. 

Faktor lain yang memengaruhi perilaku keuangan adalah pendidikan 

keluarga. Falahati et al. (2012) menyatakan bahwa yang termasuk dalam 

socialization agent, yaitu informasi dari orang tua dan agama yang dapat 

mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa. Nidar dan Bestari (2012) 

berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melek 

keuangan pribadi yaitu faktor internal (pribadi) dan faktor eksternal (lingkungan). 

Faktor eksternal yang dimaksudkan disini yaitu pengaruh dari keluarga. Shim et 

al. (2010) menjelaskan bahwa keluarga dan orang tua merupakan agen sosialisasi 

utama dalam proses belajar anak mengenai keuangan dan proses pengembangan 

perilaku pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan tidak sengaja (melalui 

penghematan atau partisipasi langsung) yang diberikan oleh keluarga.  

Seorang individu dapat memperoleh informasi keuangan dari sistem 

pengajaran formal dan dengan bersosialisasi (Hilgert et al., 2003). Dalam 

penelitian Shalahuddinta dan Susanti (2014) menyatakan bahwa keluarga 

merupakan tempat paling dominan dalam mengerjakan serta mensosialisasikan 

pengelolaan keuangan yang baik kepada anak sehingga mempengaruhi tingkat 

literasi keuangan anak. Penelitian terdahulu mengenai pendidikan keuangan 

keluarga terhadap perilaku keuangan yang dilakukan oleh Chotimah dan Rohayati 

(2015) menunjukkan bahwa pendidikan keuangan keluarga berpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

Wulandari dan Hakim (2015) yang menunjukkan bahwa pendidikan keuangan 

keluarga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. 

Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulita dan Mersa 

(2017) yang menunjukkan bahwa pendidikan keuangan keluarga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat research gap dalam menguji pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap perilaku keuangan. 

Selain faktor pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of 

control dan pendidikan keluarga, perilaku keuangan juga dipengaruhi oleh 

financial literacy dimana variabel ini digunakan sebagai variabel perantara atau 

intervening. Variabel financial literacy dihadirkan karena berdasarkan uraian 

variabel pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of control dan 

pendidikan keluarga masih terdapat research gap pada beberapa hasil penelitian 

terdahulu. Sehingga melalui financial literacy diharapkan dapat diketahui ada atau 

tidaknya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen diatas 

terhadap perilaku keuagan.  

Financial literacy merupakan pemahaman keuangan dan kemampuan 

untuk memanfaatkan dan membuat pengukuran keputusan keuangan pribadi 

(Hilgert dan Hogarth, 2003). Sedangkan Arifin et al. (2017) mendefinisikan 

financial literacy sebagai suatu rangkaian proses atau aktivitas untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan konsumen dan 

masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan pribadinya dengan baik. 
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Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mendari dan Kewal (2013) literasi 

keuangan berhubungan positif terhadap perilaku keuangan. Demikian juga 

penelitian oleh Arifin et al. (2017) dan Widayati (2012) yang membuktikan 

bahwa financial literacy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan. Hasil uraian mengenai financial literacy menunjukkan 

pengaruh yang positif secara konsisten terhadap perilaku keuangan sehingga 

financial literacy digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini. 

Selain itu financial literacy juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2014) yang 

membuktikan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap financial literacy. Putri dan Asrori (2018) menyimpulkan 

bahwa financial attitude berpengaruh terhadap financial literacy. Susanti (2016) 

menunjukkan hasil bahwa locus of control memiliki pengaruh positif terhadap 

financial literacy. Sedangkan Romadoni (2015) menyimpulkan bahwa pendidikan 

keluarga memiliki pengaruh positif terhadap financial literacy. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of 

control dan pendidikan keluarga berpengaruh terhadap financial literacy. 

Pemilihan variabel financial literacy sebagai variabel intervening karena 

pada dasarnya perilaku keuangan individu dapat tercapai jika individu memiliki 

pemahaman keuangan (financial literacy) yang baik dalam membuat keputusan 

keuangan yang sehat (Atkinson dan Messy, 2012). Jika seseorang tidak dibekali 

dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan, maka kemungkinan 

akan melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kesejahteraan pun 
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akan sulit tercapai. Hasil penelitian Krishna et al. (2007) menjelaskan bahwa 

literasi keuangan membantu individu agar terhindar dari masalah keuangan. 

Dengan demikian seseorang yang memiliki financial literacy yang baik maka 

akan mampu membentuk perilaku keuangan yang baik pula, karena seseorang 

telah memiliki dasar dan pemahaman mengenai keuangan. 

Berdasarkan research gap dan penelitian-penelitian terdahulu yang 

menjadi latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji 

mengenai apakah ada pengaruh antara pembelajaran di perguruan tinggi, financial 

attitude, locus of control dan pendidikan keluarga terhadap perilaku keuangan 

baik secara langsung maupun melalui financial literacy. Oleh karena itu, peneliti 

merumuskan judul penelitian “Pengaruh Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, 

Financial Attitude, Locus Of Control, dan Pendidikan Keluarga terhadap 

Perilaku Keuangan melalui Financial Literacy sebagai Variabel Intervening”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan, dapat diidentifikasikan pada beberapa variabel yang diperkirakan 

mempengaruhi perilaku keuangan, yaitu : 

1. Pembelajaran di Perguruan tinggi : pemahaman materi dalam mata kuliah, 

metode dan media yang digunakan, proses dan assesmen pembelajaran 

(Herawati, 2015) 

2. Sikap keuangan : orientasi terhadap keuangan pribadi, filasafat utang, 

keamanan keuangan, menilai keuangan pribadi (Marsh, 2006). 
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3. Pengetahuan Keuangan : basic personal finance, money management, credit 

and debt management, saving and invesment, risk management (Lusardi et.  

al, 2010). 

4. Sosialisasi keuangan : keluarga, pendidikan formal, teman sebaya, media 

(Sundarasen et. al, 2016). 

5. Locus of Control : kemampuan, minat, usaha, nasib, keberuntungan, sosial 

ekonomi, pengaruh orang lain (Rotter, 1966) 

6. Pendidikan Keuangan Keluarga : kebiasaan menabung, melakukan 

pembayaran secara mandiri, mengelola uang saku, mencari pekerjaan ringan 

diluar rumah (Owen, 2003). 

7. Literasi keuangan : penganggaran, tabungan, pinjaman, investasi (Remund, 

2010). 

8. Teman sebaya : karakteristik teman sebaya dapat mempengaruhi tingkat 

melek keuangan (Lusardi et. al, 2010). 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan perilaku keuangan 

mahasiswa. Penelitian ini membatasi masalah dengan memfokuskan pada faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku keuangan yaitu pengaruh pembelajaran di 

perguruan tinggi, financial attitude, locus of control dan pendidikan keluarga  

terhadap perilaku keuangan dengan financial literacy sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku keuangan pada Mahasiswa ? 

2. Apakah financial attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan pada Mahasiswa ? 

3. Apakah locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

keuangan pada Mahasiswa ? 

4. Apakah pendidikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan pada Mahasiswa ? 

5. Apakah financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan pada Mahasiswa 

6. Apakah pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap financial literacy ? 

7. Apakah financial attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial literacy ? 

8. Apakah locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

literacy ? 

9. Apakah pendidikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial literacy ? 
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10. Apakah pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku keuangan Mahasiswa melalui financial literacy ? 

11. Apakah financial attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan Mahasiswa melalui financial literacy? 

12. Apakah locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

keuangan Mahasiswa melalui financial literacy? 

13. Apakah pendidikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan Mahasiswa melalui financial literacy? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Medeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

2. Medeskripsikan dan menganalisis pengaruh financial attitude terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa. 

3. Medeskripsikan dan menganalisis pengaruh locus of control terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa. 

4. Medeskripsikan dan menganalisis pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa. 

5. Medeskripsikan dan menganalisis pengaruh financial literacy terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa. 

 



18 

 

 

6. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembelajaran di perguruan 

tinggi terhadap financial literacy 

7. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh financial attitude terhadap 

financial literacy. 

8. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh locus of control terhadap 

financial literacy. 

9. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

financial literacy. 

10. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembelajaran di perguruan 

tinggi terhadap perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

11. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh financial attitude terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

12. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh locus of control terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

13. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi 

pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi kepentingan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menerapkan dan menguji secara empiris theory of planned behavior 

Ajzen (2005) kaitannya dengan perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 
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b. Menambah wawasan pengetahuan tentang perilaku keuangan, 

pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of control, 

pendidikan keluarga, financial literacy dan perilaku keuangan. 

c. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain serta sebagai acuan bagi 

para peneliti selanjutnya mengenai penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat memotivasi mahasiswa untuk dapat mencapai 

perilaku keuangan baik pada masa sekarang maupun masa yang akan 

datang. 

b. Bagi perguruan tinggi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan 

kualitas akademik khususnya dalam mata kuliah tentang keuangan. 

c. Bagi orang tua 

Memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar 

para orang tua senantiasa mengawasi atau mengontrol keuangan anak. 

d. Bagi peneliti 

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan menjadi sarana 

untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah 

khususnya pengetahuan keuangan. 
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1.7. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Mien dan Thao (2015) dan Widayati (2014). Penelitian Mien dan Thao (2015) 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa 

Vietnam. Dalam penelitian Mien dan Thao (2015) menunjukkan bahwa perilaku 

keuangan dipengaruhi oleh financial attitude, financial knowledge, dan locus of 

control. Sedangkan penelitian Widayati (2014) menunjukkan bahwa perilaku 

keuangan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua, pendidikan 

pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi terhadap 

financial literacy mahasiswa.  

Orisinalitas dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) yakni adanya pengembangan 

penelitian mengenai bagaimana pengaruh financial literacy terhadap perilaku 

keuangan, sehingga financial literacy digunakan sebagai variabel intervening. 

Variabel financial literacy terhadap perilaku keuangan diteliti oleh Selcuk (2015) 

serta Herdjiono dan Damanik (2016) yang membuktikan bahwa financial literacy 

memiliki pengaruh positif dan sifnifikan terhadap perilaku keuangan. Penelitian 

ini menambahkan variabel independen baru yang diambil dari penelitian Widayati 

(2014) yaitu pembelajaran di perguruan tinggi dan pendidikan keluarga. Sehingga 

model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga baru dengan financial 

literacy yang memediasi pengaruh karakteristik pembelajaran di perguruan tinggi, 

financial attitude, locus of control dan pendidikan keluarga. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) atau 

disebut juga dengan teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen, 2005). Theory of Reasoned Action 

(TRA) ini lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji 

teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Menurut Theory of 

Reasoned Action (TRA), keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan 

hasil dari proses yang rasional. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan, 

konsekuensi dan hasilnya dinilai, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu (intensi). Intensi untuk melakukan perilaku 

ditentukan oleh dua determinan dasar, yaitu determinan diri dan determinan 

pengaruh sosial. Determinan diri adalah sikap (attitude terhadap perilaku dan 

determinan pengaruh sosial adalah norma subjektif (subjective norm).  

Theory of Planned Behavior (TPB) mengasumsikan bahwa perilaku 

seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (kontrol penuh individu) 

atau sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap 

kontrol yang dapat dilakukannya, yang bersumber pada keyakinannya terhadap 

kontrol tersebut. Control beliefs yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan 

bahkan keterampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol 

perilaku (perceived behavioral control) yang dipersiapkan akan mempengaruhi 
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niat dan perilaku. Ajzen (2005) telah menunjukkan bahwa perilaku masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri mereka dalam kemampuan untuk 

menunjukkannya, yaitu perceived behavioral control. Theory of planned behavior 

menempatkan konstruk keyakinan atau perceived behavior control dalam 

kerangka yang lebih umum dari hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan 

perilaku. 

Secara lebih lengkap Ajzen (2005: 133) menambahkan faktor latar 

belakang individu ke dalam theory of planned behavior, sehingga secara skematik 

dapat terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

 Sumber : Ajzen (2005) 

 

Model teoritik dari theory of planned behavior (teori perilaku yang 

direncanakan) adalah sebagai berikut : 

1. Intensi atau Niat (Intention), mencerminkan kemauan seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu.  
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2. Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), menunjukkan tingkatan 

dimana seseorang mempunyai evaluasi yang baik atau yang kurang baik 

tentang perilaku tertentu. 

3. Norma subjektif (subjective norm), merupakan faktor sosial yang 

menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan atau perilaku.  

4. Kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control), 

menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan dan dianggap sebagai 

cerminan pengalaman masa lalu disamping hambatan yang terantisipasi. 

Cara kerja konstruk TPB dalam mempengaruhi seseorang berperilaku 

adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku, dan 

semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat seseorang 

untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007: 65). 

Teori perilaku yang direncanakan Ajzen (2005) mengonseptualisasikan perilaku 

sebagai hasil kombinasi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 

dirasakan. Berdasarkan uraian diatas, maka theory of planned behavior (TPB) 

yang dikembangkan oleh Ajzen, digunakan sebagai grand theory atau pendekatan 

teoritis yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu perilaku keuangan. Sesuai dengan TPB, perilaku dipengaruhi oleh sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku. Sikap dalam penelitian ini adalah financial 

attitude, norma subjektif dalam penelitian ini adalah pembelajaran di perguruan 

tinggi dan pendidikan keluarga, sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan dalam 

penelitian ini adalah locus of control dan financial literacy. 
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2.1.2 Teori Belajar Sosial 

Teori belajar sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert 

Bandura pada tahun 1986. Awalnya teori ini disebut observational learning, yaitu 

belajar dengan jalan mengamati perilaku orang lain. Teori ini menerima sebagian 

besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi lebih banyak menekankan 

pada kesan dari isyarat-isyarat perilaku dan pada proses-proses mental internal. 

Terdapat tiga pokok bahasan dalam teori belajar sosial, yakni komponen 

belajar dimana dalam situasi alami orang akan belajar tingkah laku baru dengan 

mengamati model-model tingkah laku orang lain dan melalui efek-efek 

perbuatannya sendiri, disinilah proses kognitif diperlukan. Pokok bahasan kedua 

yang terdapat hubungaan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. 

Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara lingkungan, perilaku, dan faktor-

faktor pribadi. Pokok bahasan ketiga yaitu pembelajaran berupa kode perilaku 

visual dan verbal yang mewujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

Menurut teori belajar sosial, ada empat tahap proses belajar, yaitu (1) 

atensi/perhatian dalam mempelajari reaksi baru dengan melihat atau mendengar, 

(2) retensi atau penyimpanan gambar perilaku yang digunakan untuk penyandian 

dalam berpikir giat mengenai tindakan, (3) reproduksi gerak, rangkaian tindakan 

baru merupakan simbol pertama pengaturan dan berlatih dimana penyesuaian 

dibuat dalam rangkaian tindakan baru dan perilaku awal, (4) penguatan dan 

motivasi, yang merupakan stimulus untuk menunjukkan pengetahuan pada 

perilaku yang benar. 
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Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi individu kerap kali dipilih dan diubah oleh individu tersebut melalui 

perilakunya sendiri. Menurut Bandura (1986), sebagian besar manusia belajar 

melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. 

Sesuai dengan teori ini, tingkah laku dan lingkungan dapat dimodifikasi, 

keduanya tidak dapat disebut sebagai penentu utama perubahan tingkah laku. 

Diperolehnya tingkah laku yang kompleks bukan karena adanya hubungan dua 

arah antara lingkungan dan individu, selain itu juga diantarai oleh berbagai faktor 

pribadi yang bersifat internal. Sehingga terdapat hubungan tiga arah yang saling 

mengunci, yaitu tingkah laku, lingkungan, dan peristiwa-peristiwa batiniah yang 

mempengaruhi persepsi dan tindakan. 

Perilaku pengelolaan keuangan dalam penelitian ini merupakan suatu 

tingkah laku, sedangkan sikap keuangan mewakili peristiwa batiniah yang 

mempengaruhi persepsi dan tindakan. Pendidikan keluarga sendiri mewakili 

faktor lingkungan, sementara pembelajaran di perguruan tinggi dan financial 

literacy merupakan proses kognitif yang diperlukan individu, serta locus of 

control juga termasuk bagian dari teori belajar sosial sebagai penguat yang 

menjadi posisi inti, dimana terdapat keyakinan bahwa sejarah belajar individu 

dapat menggiringnya ke suatu harapan tentang penguatan, dan seseorang individu 

dapat memandang suatu reward baik positif atau negatif sebagai hasil dari 

perilakunya sendiri atau bergantung pada kekuatan di luar kendalinya. 
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2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Perilaku Keuangan 

2.2.1.1 Pengertian Perilaku Keuangan 

Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang 

memperlakukan, mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang 

dimilikinya. Perilaku keuangan berkaitan dengan keuangan pribadi seseorang, 

dimana dalam Friedberg (2015: 34) mendefinisikan keuangan pribadi sebagai 

salah satu komponen disiplin keuangan yang paling besar. Secara umum, 

keuangan digunakan dalam dunia bisnis untuk menganalisis, mengukur, dan 

mengatur keuntungan, kerugian, dan akuntansi bisnis. Keuangan pribadi 

mengambil konsep dan menerapkannya pada individu. Dengan cara yang sama, 

bahwa suatu bisnis harus menghasilkan lebih dari yang dibelanjakan, sedangkan 

individu harus menabung lebih banyak daripada yang dihabiskannya. Kedua kasus 

ini, tanpa manajemen keuangan yang tepat, baik bisnis maupun individu akan 

menghadapi kesulitan keuangan, skor kredit rendah, ketidakmampuan untuk 

membayar tagihan mereka, dan yang terburuk adalah kebangkrutan keuangan. 

Perilaku keuangan dianggap sebagai salah satu konsep kunci dalam 

disiplin keuangan, terutama berkaitan dengan pengelolaan dana yang efektif 

(Mien dan Thao, 2015).
 

Individu yang memiliki perilaku keuangan yang 

bertanggungjawab cenderung efektif dalam penggunaannya, seperti membuat 

anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja, berinvestasi, serta membayar 

kewajiban tepat waktu (Nababan dan Sadalia, 2012). Humaira dan Sagoro (2018)
 

menyatakan bahwa perilaku keuangan adalah perilaku seseorang dalam mengatur 
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keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut. 

Perilaku keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana, dimana arus 

dana harus diarahkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan 

Herawati (2015) mendefinisikan bahwa perilaku keuangan mahasiswa adalah 

perilaku mengelola keuangan pribadinya dalam mengatur penggunaan uang saku 

yang diberikan oleh orang tua dengan bijak. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka pengertian perilaku 

keuangan dalam penelitian ini adalah tindakan atau perilaku seseorang dalam 

mengatur dan mengelola keuangan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengertian tersebut dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi yang 

seharusnya bisa dilakukan oleh mahasiswa. 

2.2.1.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi Perilaku Keuangan 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Prihartono dan 

Asandimitra (2018) berpendapat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi perilaku 

keuangan yaitu : 

1. Pendapatan (income), sumber penghasilan seseorang yang didapatkan dari 

bisnis, bekerja atau pemberian dari orang tua sebagai pemenuhan kebutuhan. 

2. Pembelajaran di Perguruan Tinggi (learning in college), proses belajar 

seseorang yang mana ditransfer oleh pendidik dengan berbagai metode untuk 

memahami pengetahuan keuangan dan diharapkan siswa dapat 

mengimplementasikan pengelolaan keuangan dengan baik. 

3. Pengetahuan Keuangan (financial knowledge), mencakup pemahaman 

pengetahuan keuangan yang diperoleh dari pembelajaran formal dan pendidik 
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cenderung melakukan diskusi mengenai pemahaman keuangan perusahaan, 

bank dan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang 

efektif yang diterima dari pendidik. 

4. Literasi keuangan (financial literacy), pembelajaran keuangan yang 

mencakup bagaimana mendapatkan uang, memahami, dan mengevaluasi 

semua informasi sebelum melakukan keputusan keuangan dengan 

merencanakan dan dapat mengelola keuangan dengan baik.  

5. Sikap keuangan (financial attitude), kecenderungan psikologis seseorang 

dalam menyikapi keuangan. 

6. Locus of Control, kepercayaan seseorang terhadap kemampuan dari faktor 

diri sendiri dalam mengontrol sesuatu yang terjadi dengan memilih skala 

prioritas yang dibutuhkan dan faktor dari luar yang dapat menentukan 

kegagalan atau kesuksesan. 

Sedangkan Wulandari dan Hakim (2015) juga berpendapat bahwa ada 4 

faktor yang mempengaruhi financial behavior yaitu : 

1. Love of money, kecintaan seseorang terhadap uang karena dengan uang 

seseorang dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. 

2. Pendidikan keuangan di keluarga, proses membangun kemampuan dan 

pemahaman mengenai keuangan yang dilakukan di lingkungan keluarga. 

3. Hasil belajar manajemen keuangan, perubahan tingkah laku seseorang yang 

dapat diukur melalui pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang didapatnya 

selama proses belajar. 
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4. Teman sebaya, seseorang yang kurang lebih memiliki umur dan tingkat 

kedewasaan yang sama. 

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang mempengaruhi perilaku 

keuangan yaitu pembelajaran di perguruan tinggi, financial attitude, locus of 

control, pendidikan keluarga dan financial literacy. Menurut Herawati (2015) 

pembelajaran di perguruan tinggi sebagai pembelajaran materi keuangan yang 

terkait dengan pemahaman literasi keuangan mahasiswa. Selanjutnya Selcuk 

(2015)
 
menyatakan bahwa financial attitude yaitu sikap seseorang terhadap uang 

yang dimiliki. Menurut Mien dan Thao (2015) locus of control mengacu pada 

sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengontrol peristiwa yang 

mempengaruhi mereka. Selanjutnya Sina (2014) menyatakan bahwa pendidikan 

keuangan keluarga kepada anak lebih dipengaruhi oleh orang tua. Sedangkan 

Selcuk (2015)
 
menyatakan bahwa financial literacy merupakan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan.  

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli diatas, 

maka faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pendapat dari Prihartono dan Asandimitra 

(2018) serta Wulandari dan Hakim (2015) meliputi pembelajaran di perguruan 

tinggi, financial attitude, locus of control, pendidikan keluarga dan financial 

literacy. Peneliti memilih variabel yang mempengaruhi perilaku keuangan 

tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. 
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2.2.1.3 Indikator Perilaku Keuangan 

Setiap orang memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam mengelola 

keuanga yang dimilikinya. Adapun Selcuk (2015) menyebutkan bahwa perilaku 

keuangan dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu : 

1. Tepat waktu dalam membayar tagihan 

Berkaitan dengan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan mahasiswa dalam 

membayar tagihan setiap bulannya. Mahasiswa ditanya mengenai sejauh 

mana mereka membayar tagihan tepat waktu, seperti biaya kos (listrik dan 

air), uang kas kelas atau organisasi sesuai waktu yang ditentukan. 

2. Membuat anggaran personal 

Menyusun anggaran secara sistematis dalam bentuk angka untuk jangka 

waktu tertentu dimasa yang akan datang. Mahasiswa diminta untuk 

melaporkan sejauh mana mereka mengatur uang sesuai dengan anggarannya 

agar dapat digunakan dalam satu bulan, mempertahankan catatan keuangan, 

dan memeriksa buku catatan keuangan mereka. 

3. Memiliki tabungan untuk masa depan 

Berkaitan dengan simpanan yang dapat digunakan pada saat ada kebutuhan 

mendesak di masa yang akan datang. Skala perilaku menabung dirancang 

untuk mengukur sejauh mana mahasiswa melaksanakan praktik menabung. 

Gutter dan Copur (2011) juga berpendapat bahwa ada empat hal yang 

menjadi indikator dalam perilaku keuangan, yaitu :  

1. Budgeting (penganggaran), menyusun anggaran pengeluaran untuk jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang secara sistematis. 
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2. Saving (tabungan), simpanan yang dimiliki seseorang untuk masa depan. 

3. Risky credit card behaviors (perilaku kartu kredit yang berisiko). 

4. Pembelian kompulsif, berkaitan dengan pengeluaran yang seharusnya tidak 

dibutuhkan oleh mahasiswa. Pembelian kompulsif merupakan kondisi yang 

memiliki keinginan besar untuk mendapatkan sesuatu dan tidak memiliki 

kemampuan untuk menahannya, namun mereka cenderung memiliki 

pendapatan yang tidak terlalu tinggi.  

Nababan dan Sadalia (2012) mengemukakan indikator perilaku keuangan 

sebagai berikut : 

1. Membayar tagihan tepat waktu. 

2. Membuat anggaran pengeluaran dan belanja. 

3. Mencatat pengeluaran dan belanja (harian, bulanan, dan lain-lain). 

4. Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga.  

5. Menabung secara periodik.  

6. Membandingkan harga antar toko sebelum memutuskan untuk membeli. 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli di 

atas, maka indikator perilaku keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan pendapat dari Selcuk (2015) serta Gutter dan Copur (2011) meliputi 

tepat waktu dalam membayar tagihan, membuat anggaran personal, memiliki 

tabungan untuk masa depan dan pembelian kompulsif. Pemilihan indikator 

tersebut dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi mahasiswa dan diyakini 

dapat mendukung serta mempunyai pengaruh terhadap perilaku keuangan. 
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2.2.2 Pembelajaran di perguruan tinggi 

2.2.2.1 Pengertian Pembelajaran di perguruan tinggi 

Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik (Suardi, 2018: 6). Hanafy 

(2014) mendefinisikan pembelajaran sebagai aktivitas yang berproses melalui 

tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. 

Sedangkan Rachmawati dan Daryanto (2015: 155) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu landasan, konsep dasar, dan sumber yang menjadikan 

proses belajar terjadi antara pendidik dengan peserta yang didik lebih dinamis dan 

terarah sesuai dengan tujuan. 

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi, yang kelembagaannya dapat berupa akademik, politeknik, 

sekolah tinggi, institut atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

(Abbas, 2008: 89). Proses pembelajaran di perguruan tinggi mengambil peran 

penting dalam proses pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Oleh karena itu, 

pendidikan keuangan adalah instrumen untuk meningkatkan literasi keuangan 

(dapat dilihat dengan adanya program, kursus, seminar, dll) dan pada akhirnya, 

kemampuan keuangan adalah hasil dari literasi keuangan dan berfokus pada 

proses pengambilan keputusan (Saeedi dan Hamedi, 2018: 4). Sedangkan 

Herawati (2015) mendefinisikan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi sebagai 
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pembelajaran dalam materi keuangan yang terkait dengan pemahaman literasi 

keuangan mahasiswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran di perguruan tinggi 

dalam penelitian ini adalah suatu proses belajar yang diselenggarakan pada sebuah 

institusi untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya dalam membangun 

pengetahuan dan ketrampilan keuangan. Pengertian tersebut dipilih karena 

dianggap sesuai dengan kondisi yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa yang 

sudah menerima pengetahuan mengenai keuangan selama kuliah. 

2.2.2.2 Indiktor Pembelajaran di perguruan tinggi 

Berdasarkan penelitian Herawati (2015) yang berpendapat bahwa 

pembelajaran di perguruan tinggi didefinisikan sebagai pembelajaran dalam 

materi keuangan yang terkait dengan pemahaman literasi keuangan mahasiswa, 

sehingga indikator-indikator pembelajaran di perguruan tinggi meliputi : 

1. Pemahaman materi dalam mata kuliah keuangan yang relevan, pembelajaran 

di perguruan tinggi memiliki peran penting bagi mahasiswa untuk memiliki 

kemampuan memahami, menilai dan berindak dalam kepentingan keuangan 

mereka. Pembelajaran di perguruan tinggi, terkait dengan pembelajaran 

keuangan yang diberikan di Fakultas Ekonomi meliputi mata kuliah 

manajemen keuangan, penganggaran, pengantar ilmu ekonomi, 

kewirausahaan dan pasar modal Herawati (2015). Pembelajaran tersebut 

diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan 

pengelolaan keuangan pribadi. Sehingga mahasiswa dapat memberikan 

keputusan yang tepat dalam mengatur pengeluaran keuangannya. 
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2. Metode, media dan sumber belajar yang digunakan, seperti pada umumnya 

proses pembelajaran di perguruan tinggi juga menggunakan metode 

pengajaran, media dan sumber belajar untuk mencapai pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Metode pembelajaran merupakan proses yang sistematis 

dan teratur yang dilakukan pendidik dalam menyampaikan materi kepada 

muridnya. Berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya 

jawab, dll biasanya digunakan pendidik dalam menyampaikan materi. 

Penggunaan media pembelajaran juga sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk membangkitkan perhatian, pikiran dan 

perasaan, serta dapat meningkatkan kemampuan belajar para murid. Selain itu 

sumber belajar juga digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang 

bertujuan untuk menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Sumber belajar 

yang biasanya digunakan pada perguruan tinggi dapat berupa buku referensi, 

jurnal dan bahan bacaan lainya yang bisa didapatkan dari perpustakaan, dosen 

maupun internet. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai metode 

pengajaran, media dan sumber belajar yang tepat pada mata kuliah keuangan, 

diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam memahami materi yang 

berkaitan dengan keuangan serta mampu memberikan bekal kepada 

mahasiswa untuk memiliki kecakapan di bidang keuangan, sehingga 

mahasiswa menjadi siap dan mampu dalam menghadapi kehidupan saat ini 

maupun masa depan yang semakin kompleks. 
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3. Proses dan asesmen pembelajaran, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa 

pengetahuan keuangan sebagai hasil pembelajaran keuangan, secara teoritis 

keberhasilannya sangat terkait dengan proses belajar mengajar. Proses 

pembelajaran dan teknik assesmen yang digunakan dosen turut menentukan 

keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan materi 

yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran siswa 

diharapkan dapat berperan aktif  dan terlibat pada kegiatan belajar. Salah satu 

cara untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa yaitu dengan memberi 

tugas kepada siswa untuk memperoleh informasi sehingga siswa mendapat 

pengalaman dan tertantang untuk belajar. Selanjutnya, untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa maka akan dilakukan asesmen atau penilaian 

mengenai materi yang dipelajari. Tercapai atau tidaknya proses pembelajaran 

dapat dilakukan dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan 

harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai 

dengan ranah kemampuan peserta didik. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dan Iramani (2008) 

menyebutkan bahwa indikator-indikator dari pembelajaran di perguruan tinggi 

antara lain :  

1. Adanya mata kuliah yang dapat menambah literasi keuangan mahasiswa. 

2. Metode pengajaran yang dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai 

keuangan. 

3. Keterlibatan kampus dalam menyelenggarakan seminar keuangan. 



36 
 

 
 

4. Referensi yang disediakan oleh perguruan tinggi berkaitan dengan literasi 

keuangan. 

Indikator pembelajaran di perguruan tinggi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan pendapat Herawati (2015). Indikator tersebut 

dipilih karena dianggap sesuai dengan proses pembelajaran di kampus. 

2.2.3 Financial Attitude 

2.2.3.1 Pengertian Financial Attitude 

Hutagalung (2007) secara sederhana menjelaskan bahwa sikap adalah cara 

seseorang melihat sesuatu secara mental (dari dalam diri) yang mengarah pada 

perilaku yang ditunjukkan kepada orang lain, ide, objek, maupun kelompok 

tertentu. Menurut Ajzen (2005) sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai 

derajat penilaian positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. 

Sedangkan Wulandari dan Hakim (2015) mendefinisikan sikap sebagai hasil dari 

proses psikologis sehinga tidak diamati secara langsung, tetapi harus disimpulkan 

dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Sikap mengacu pada bagaimana 

seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi yang diukur dengan 

tanggapan atau sebuah pernyataan atau opini (Marsh, 2006). 

Objek attitude dalam penelitian ini adalah keuangan sehingga dapat 

desebut financial attitude. Amanah et al. (2016) mendefinisikan financial attitude 

sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan seseorang ketika 

mengevaluasi praktik manajemen keuangan yang direkomendasikan dengan 

beberapa tingkatan kesepakatan dan ketidaksepakatan. Menurut Ameliawati dan 
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Setiyani (2018) berpendapat bahwa financial attitude dapat memiliki implikasi 

penting dalam pengetahuan keuangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, yang dimaksud dengan financial 

attitude dalam penelitian ini yaitu sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan 

dapat berupa sikap yang mendukung (positif) atau tidak mendukung (negatif) 

berdasarkan evaluasi menyeluruh seseorang terhadap keuangan pribadi. 

Pengertian tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai dengan kondisi 

mahasiswa dalam memandang keuangan pribadi. 

2.2.3.2 Indikator Financial Attitude 

Sikap seseorang tidak mudah diketahui dengan begitu saja, tetapi terdapat 

indikator-indikator untuk dapat mengetahuinya. Adapun indikator financial 

attitude berdasarkan pendapat Anthony (2011) sebagai berikut : 

1. Sikap terhadap perilaku keuangan sehari-hari, berkaitan dengan sikap positif 

seseorang dalam pemanfaatan uang yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sikap terhadap rencana penghematan, berkaitan dengan sikap positif dalam 

melakukan rencana penghematan seperti menyisakan uang untuk menabung. 

3. Sikap terhadap manajemen keuangan, sikap positif melakukan pengelolaan 

keuangan seperti menjaga catatan keuangan, menulis tujuan keuangan yang 

membantu menentukan prioritas dalam pengeluaran, dan menulis anggaran. 

4. Sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan, berkaitan dengan sikap 

positif seseorang untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan demi 

mencapai kesejahteraan keuangan pribadi. 
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Sedangkan Marsh (2006), financial attitude diukur dengan menggunakan 

empat indikator yaitu : 

1. Orientasi terhadap keuangan pribadi, berkaitan dengan sikap dan kebiasaan 

mahasiswa dalam merencanakan anggarannya, perencanaan keuangan pribadi 

dan mengatur catatan. 

2. Filsafat utang, mahasiswa diminta untuk melaporkan mengenai utang dan 

pinjaman yang dimilikinya. 

3. Keamanan keuangan, mahasiswa diminta untuk melaporkan sikap dan 

keyakinan mereka mengenai keamanan keuangan masa depan mereka, sejauh 

mana tabungan pribadi akan mendanai mereka dan hubungan antara asuransi 

dengan keamanan fianasial. 

4. Menilai keuangan pribadi, berkaitan dengan keyakinan mahasiswa dalam 

menilai keuangan yang mencerminkan sifat mahasiswa. 

Indikator financial attitude yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan pendapat Anthony (2011) antara lain : sikap terhadap perilaku 

keuangan sehari-hari, sikap terhadap rencana penghematan, sikap terhadap 

manajemen keuangan, dan sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan. 

Indikator tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai dengan kondisi 

mahasiswa dan diyakini dapat mendukung dan mempunyai peranan besar dalam 

mengukur financial attitude mahasiswa. 
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2.2.4 Locus of Control 

2.2.4.1 Pengertian Locus of Control 

Robbins dan Judge (2008: 178) mendefinisikan locus of control sebagai 

persepsi seseorang tentang sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sehingga dalam menerapkan locus of control 

internal maupun eksternal seseorang perlu memahami peristiwa apa yang 

dihadapi, apakah positif (keberhasilan) atau negatif (kegagalan). Locus of Control 

dalam psikolog sosial mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa mereka 

dapat mengontrol peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi mereka.  

Zaidi dan Mohsin (2013) menjelaskan bahwa locus of control adalah suatu 

sikap yang menjadi kontrol dan berhubungan dengan hasil. Seseorang yang 

menganggap diri mereka mampu mengendalikan suatu hasil, dikenal dengan 

istilah internal locus of control. Sedangkan untuk external locus of control 

mempertimbangkan sebuah hasil dapat tercapai karena diluar kendali mereka. 

Individu dengan internal locus of control memiliki motivasi yang tinggi untuk 

berprestasi dan keyakinan akan pengaruh dari luar rendah. Internal locus of 

control dapat dikatakan sebagai kontrol diri atau penentuan nasib sendiri. Di sisi 

lain external locus of control selalu berusaha mencari alasan atas suatu kegagalan. 

Sedangkan Ida dan Dwinta (2010) berpendapat bahwa locus of control 

adalah bagaimana individu mengartikan sebab dari suatu peristiwa. Bagi 

seseorang yang mempunyai locus of control internal akan memandang dunia 

sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku individu turut berperan di 

dalamnya. Individu yang mempunyai locus of control external akan memandang 
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dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam 

menentukan tujuan sehingga perilaku individu tidak akan mempunyai peran di 

dalamnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud dengan locus of 

control dalam penelitian ini yaitu sejauh mana individu percaya dapat mengontrol 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dimana individu akan lebih 

condong pada locus of control internal atau eksternal. Pengertian tersebut dipilih 

karena dianggap paling sesuai dengan kepribadian yang dimiliki mahasiswa. 

2.2.4.2 Indikator-indikator Locus of control 

Adapun indikator locus of control berdasarkan pendapat Rotter (1966) 

sebagai berikut :  

1. Locus of control internal adalah seseorang yang cenderung menganggap 

bahwa kontrol diri sendiri yang lebih menentukan apa yang akan diperoleh 

dalam kehidupannya. 

a. Kemampuan (ability) 

Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Seseorang yang memiliki locus of 

control internal percaya bahwa kemampuan yang dimilikinya dapat 

mengontrol segala hal yang dilakukannya. Dalam hal pengelolaan 

keuangan seseorang akan merasa mampu mengatur keuangannya sendiri 

tanpa ada campur tangan dari lingkungan disekitarnya. Selain itu, 

seseorang juga mampu membuat segala keputusan mengenai keuangan 

pribadinya.  
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b. Minat (interest) 

Minat merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan atau 

dorongan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Seorang yang telah 

memiliki minat dalam keuangann pribadinya, akan berusaha mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah keuangan yang sedang 

dihadapinya. Sehingga seseorang percaya dapat melakukan apa saja untuk 

mengubah hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Selain itu, minat bisa 

diartikan sebagai kecenderungan dalam diri seseorang untuk tertarik pada 

suatu objek, misalnya seseorang yang lebih tertarik menabung di bank 

daripada menyimpan uangnya sendiri. 

c. Usaha (effort) 

Usaha merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

apa yang diinginkannya. Mengatakan soal keuangan sesorang akan 

memiliki usaha sendiri untuk mengelola keuangannya. Selain itu, 

mengatur pengeluaran adalah salah satu hal terpenting dalam pengelolaan 

keuangan agar tidak terjadi pemborosan. Seseorang yang berusaha untuk 

memperbaiki perilaku keuangannya bertujuan untuk mencapai 

keberhasilan keuangan atau biasa disebut kesejahteraan keuangan. 

2. Locus of control eksternal adalah seseorang yang memiliki keyakinan bahwa 

lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupannya. 
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a. Nasib 

Berkaitan dengan seseorang yang percaya bahwa sesuatu dapat terjadi 

atau ditentukan dari luar diri individu. Mencapai suatu keberhasilan, 

menentukan kegagalan maupun kesejahteraan keuangan pribadi seseorang 

percaya bahwa faktor diluar usaha sendiri yang akan menentukan semua 

hal tersebut. 

b. Keberuntungan 

Keberuntungan merupakan salah satu kondisi yang didapatkan diluar 

usaha dan bahkan di luar usaha dan bahkan di luar usaha yang optimal 

dan di luar penalaran yang logis dan benar. Berkaitan dengan keuangan 

pribadi, seseorang yang mengandalkan keberuntungan akan merasa 

bahwa keberhasilan keuangan pribadinya karena adanya faktor 

keberuntungan bukan dangan adanya usaha dari dalam dirinya. Misalnya 

seseorang merasa beruntung ketika mendapatkan bunga dari bank, 

seseorang juga merasa beruntung ketika memiliki pendapatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan pengeluaran keuangannya. 

c. Pengaruh orang lain 

Pengaruh orang lain dapat menentukan cara seseorang bersikap pada 

pengelolaan keuangannya. Bahkan orang-orang yang berada di 

lingkungan sekitar dapat memberikan andil yang besar dalam mengatur 

keuangan bahkan mengontrol keuangan individu. Orang-orang tersebut 

adalah orang tua, keluarga/ saudara dan teman. Tidak hanya mengatur 

maupun mengelola keuangan, seseorang juga dapat terpengaruh dengan 



43 
 

 
 

lingkungan sekitarnya dalam pengambilan keputusan keuangan 

pribadinya.  

Indikator pendidikan keuangan keluarga yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan pendapat Rotter (1966). Indikator tersebut 

dipilih karena dianggap sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh mahasiswa.  

2.2.5 Pendidikan Keluarga 

2.2.5.1 Pengertian Pendidikan Keluarga 

Pendidikan keuangan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk 

banyak orang. Secara jelas konsep pendidikan keuangan dapat meningkatkan 

literasi dan akan berpengaruh pada perilaku keuangan. Pendidikan keuangan 

merupakan proses pembelajaran pengetahuan, ketrampilan mengenai keuangan 

untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. 

Pendidikan keuangan merupakan cara yang efektif untuk mensosialisasikan 

keuangan melalui agen sosialisasi yaitu orang tua, guru di sekolah dan teman 

sebaya. Seorang anak belajar dengan mengobservasi melalui pelatihan dan 

pemberian informasi yang didapatkan dari mereka (Raaij, 2016: 136). Shim et al., 

(2010) menunjukkan bahwa pembelajaran langsung dari orang tua berpengaruh 

terhadap norma keuangan, perilaku dan pengendalian sikap seseorang. 

Keterlibatan orang tua memainkan peran besar dalam pendidikan keuangan dan 

pemahaman anak karena sebagian besar anak belajar ketrampilan manajemen 

keuangan dari rumah. 

Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang tumbuh dan 

berkembang, sehingga pembentukan sikap dan penanaman nilai kehidupan 
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dikeluarga sangatlah penting. Ahmadi (2015: 172) mendefinisikan keluarga 

sebagai tempat atau alam pertama yang dikenal dan merupakan lembaga pertama 

seseorang menerima pendidikan. Lingkungan keluarga ikut andil dalam 

perkembangan belajar siswa, dimana dalam lingkungan keluarga seorang siswa 

dibimbing dan diarahkan orang tuanya dengan baik. Sesuai dengan pendapat  

Hasbullah (2009: 38) lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama karena didalam keluarga anak akan mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan. 

Jorgensen (2007) menjelaskan bahwa pendidikan keuangan keluarga 

merupakan pendidikan di dalam lingkungan keluarga dimana anak belajar 

manajemen keuangan dengan melihat dan memperhatikan orang tua mereka, 

latihan penguatan, partisipasi positif dan instruksi yang disengaja oleh orang tua. 

Sedangkan Sina (2014) menyatakan bahwa pendidikan pengelolaan keuangan 

keluarga kepada anak lebih dipengaruhi oleh orang tua. Dimana orang tua 

bertugas untuk mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengatur keuangannya 

sendiri dengan baik dan bijak. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua 

adalah melalui keteladanan yang dicontohkan orang tua. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian pendidikan keluarga 

dalam penelitian ini adalah proses pengajaran dan pemberian informasi mengenai 

keuangan dimana keluarga khususnya orang tua terlibat didalamnya. Pengertian 

tersebut dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi mahasiswa yang sudah 

mendapatkan pengetahuan mengenai keuangan di dalam keluarga. 
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2.2.5.2 Indikator  Pendidikan Keluarga 

Berdasarkan penelitian Owen (2003) indikator-indikator pendidikan 

keluarga meliputi : 

1. Kebiasaan Menabung 

Mendidik anak belajar keuangan merupakan salah satu langkah penting untuk 

mempersiapkan masa depan mereka. Maka dari itu, orang tua wajib mendidik 

anak mengenai cara mengatur keuangan sejak dini. Orang tua juga berperan 

untuk memberikan kesadaran kepada anak mengenai perlunya melakukan 

persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Membiasakan anak untuk 

menabung, berarti mengajarkan anak agar memiliki simpanan uang untuk 

berjaga-jaga, yang dapat digunakan ketika ada kebutuhan mendesak. Untuk 

melatih anak agar rutin menabung, orang tua biasanya memberikan celengan 

atau tabungan sendiri untuk anak. Sehingga dari kebiasaan tersebut anak akan 

termotivasi untuk mengisi celengan/ tabungan yang dimilikinya sendiri. 

2. Melakukan pembayaran secara mandiri 

Berkaitan dengan kepercayaan orang tua terhadap anaknya dalam hal 

memegang uang. Biasanya orang tua mendidik anak untuk melakukan 

pembayaran sendiri untuk beberapa hal misalnya, pembayaran uang sekolah 

dan buku-buku sekolah sendiri. Hal ini bertujuan untuk menguji seberapa 

besar tanggung jawab seorang anak dalam hal keuangan dan tidak 

menyalahgunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak semestinya. 
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3. Mengelola uang saku 

Berkaitan dengan pengelolaan uang saku yang diberikan orang tua kepada 

mahasiswa. Kebanyakan mahasiwa harus tinggal jauh dari keluarganya. Hal 

ini akan mempengaruhi komunikasi mengenai pengelolaan uang saku dengan 

orang tua. Beberapa mahasiswa masih berdiskusi mengenai pengelolaan dan 

pengeluaran uang saku kepada orang tuanya. Bahkan orang tua masih bisa 

mengontrol keuangan mahasiswa. Orang tua akan menasehati bahkan 

menegur anaknya jika terlalu boros dalam menyikapi keuangan. Kererlibatan 

orang tua dinilai menjadi salah satu yang penting dalam pembentukan 

perilaku keuangan anak. 

4. Mencari pekerjaan ringan di luar rumah 

Mahasiswa dapat dikatakan sebagai orang dewasa dimana beberapa orang tua 

memperbolehkan anaknya untuk bekerja. Hal ini dilakukan seorang 

mahasiswa untuk membantu dan tidak memberatkan orang tua dalam 

memberikan uang saku. Namun, beberapa orang tua tidak mengizinkan 

anaknya untuk bekerja dikarenakan khawatir akan mengganggu pendidikan.  

Sedangkan Sari (2015) menyebutkan ada beberapa indikator pendidikan 

keuangan, antara lain : 

1. Keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan finansial anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Kebiasaan menabung yang diajarkan orang tua. 

3. Kebiasaan berderma yang diajarkan orang tua. 

4. Kepercayaan orang tua kepada anak untuk melakukan pembayaran sendiri. 

5. Diskusi bersama anak mengenai masalah keuangan. 
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6. Komunikasi antara anak dengan orang tua mengenai pemahaman keuangan. 

Indikator pendidikan keluarga yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan pendapat Owen (2003). Indikator tersebut dipilih karena 

dianggap sesuai dengan kondisi dan pengalaman mahasiswa.  

2.2.6 Financial Literacy 

2.2.6.1 Pengertian Financial Literacy 

Financial literacy berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam 

mengelola keuangan. Financial literacy menjadi kebutuhan dasar seseorang untuk 

menyelesaikan masalah keuangan. Hilgert dan Hogarth (2003) berpendapat bahwa 

financial literacy merupakan pemahaman keuangan dan kemampuan untuk 

memanfaatkan dan membuat pengukuran keputusan keuangan pribadi. Lusardi et 

al. (2010) berpendapat bahwa financial literacy merupakan pengetahuan 

mengenai bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai riil, pengetahuan 

dasar mengenai diversifikasi risiko, nilai waktu dari uang dan lain-lain. 

Sedangkan Sari (2015) mendefinisikan financial literacy sebagai kemampuan 

seseorang untuk mengetahui keuangan secara umum, dimana pengetahuan 

tersebut mencakup tabungan, investasi, hutang, asuransi serta perangkat keuangan 

lainnya.  

Arifin et al. (2017) mendefinisikan financial literacy sebagai suatu 

rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan 

keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan 

pribadinya dengan baik. Financial literacy adalah pengetahuan yang dimiliki 

dalam bidang keuangan, seperti menabung, berinvestasi yang dapat 



48 
 

 
 

mempengaruhi pola pikir dalam mengelola keuangan sehingga kondisi keuangan 

menjadi baik dan kepuasan keuangan tercapai (Chandra dan Memarista, 2015). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian financial literacy dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan 

guna meningkatkan perilaku keuangan yang sehat. Pengertian tersebut dipilih 

karena dianggap sesuai dengan kondisi mahasiswa. 

2.2.6.2 Tingkatan Financial Literacy 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan terdapat tingkatan financial 

literacy seseorang yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tingkat, antara 

lain yaitu : 

1. Well Literate, Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta 

juga mempunyai ketrampilan dalam memakai produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient Literate, Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

3. Less Literate, Seseorang hanya mempunyai pengetahuan tentang lembaga 

jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. 

4. Not Literate, Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan  

tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta 

tidak mempunyai ketrampilan dalam memakai produk dan jasa keuangan. 
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2.2.6.3 Indikator Financial Literacy 

Financial literacy merupakan suatu pengetahuan yang penting agar 

seseorang memiliki pemahaman yang nyata mengenai keuangan. Remund (2010) 

berpendapat bahwa ada empat hal yang paling umum dalam financial literacy, 

antara lain : 

1. Penganggaran, seseorang yang memiliki financial literacy yang baik akan 

memiliki pemahaman mengenai manfaat melakukan pengelolaan keungan 

yang baik dan penganggaran keuangan pribadi dengan tujuan mencapai 

kesejahteraan keuangan. Selain itu, seseorang juga harus memahami nilai 

uang atas waktu atau “time value of money” yang banyak digunakan dalam 

manajemen keuangan perusahaan, namun konsep ini juga dapat diterapkan 

pada keuangan pribadi.   

2. Tabungan, merupakan simpanan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat 

digunakan pada masa mendatang. Simpanan ini merupakan kelebihan atau 

sisa dari keseluruhan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Pada 

umumnya masyarakat lebih memilih menabung di bank dibandingkan dengan 

menyimpannya sendiri. Seseorang yang memiliki financial literacy yang baik 

maka akan memiliki pengetahuan yang baik mengenai bank. Penelitian ini 

Bank dijadikan objek untuk mengetahui financial literacy mahasiswa. Bank 

merupakan tempat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 

Sesuai dengan fungsinya, bank menyediakan berbagai produk seperti 

tabungan, deposito, giro, kredit dan layanan jasa (transfer, pembelian pulsa 

internet, penagihan listrik dll). 
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3. Pinjaman, suatu jenis hutang yang akan diganti pada suatu hari nanti. 

Seseorang yang memiliki financial literacy yang baik maka akan memiliki 

pengetahuan yang baik pula mengenai pinjaman. Pemahaman tersebut 

mengenai definisi pinjaman, syarat-syarat, tata cara dan faktor-faktor 

kelayakan mengajukan suatu pinjaman. Seseorang juga harus mengetahui 

bagaimana prosedur membayar pinjaman maupun melunasi pinjaman. 

4. Investasi, penanaman modal jangka panjang dengan harapan mendapat 

keuntungan di masa depan. Seseorang yang memiliki financial literacy yang 

baik maka juga akan memiliki pengetahuan yang baik pula mengenai 

investasi. Pengetahuan mengenai investasi seperti jenis saham, investasi 

jangka panjang, risiko investasi dan sebagainya. 

PISA (2012) menyebutkan bahwa financial literacy dapat diukur melalui 

beberapa indikator, yakni : 

1. Bentuk spesifik dari pengetahuan 

2. Kemampuan atau ketrampilan untuk menerapkan pengetahuan 

3. Pengetahuan yang dirasakan 

4. Perilaku keuangan yang baik 

5. Pengalaman keuangan 

Indikator financial literacy yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pendapat Remund (2010) antara lain penganggaran, tabungan, 

pinjaman dan investasi. Indikator tersebut dipilih karena dianggap sesuai dengan 

kondisi mahasiswa dan diyakini dapat mendukung dan mempunyai peranan besar 

dalam meningkatkan financial literacy mahasiswa. 



51 
 

 
 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku keuangan, sebelumnya sudah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu 

ini menunjukkan hasil dan kesimpulan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan landasan penelitian, diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) yang berjudul Factors Affecting 

Personal Financial Management Behaviors: Evidence from Vietnam. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa financial attitude dan financial knowledge 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa sedangkan locus of 

control berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku keuangan. Kaitannya 

dengan penelitian adalah adanya persamaan variabel yaitu variabel financial 

attitude, locus of control dan perilaku keuangan. 

Penelitian oleh Herawati (2015), dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Desain penelitian yang digunakan adalah 

explanatory research. Populasi penelitian yaitu semua mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. Teknik pengambilan data 

menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis deskriptif 

statistik serta path analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran di 

perguruan tinggi tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan sedangkan literasi 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan. Kaitannya 

dengan penelitian adalah adanya persamaan variabel yaitu variabel pembelajaran 

di perguruan tinggi, literasi keuangan dan perilaku keuangan. 
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Selanjutnya penelitian oleh Ismail et al. (2017), dalam penelitiannya yang 

berjudul The Role of Financial Self-Efficacy Scale in Predicting Financial 

Behavior. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pekerja di Malaysia yang 

berumur antara 18 sampai 60 tahun dari semua sektor. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik 

pengambilan data menggunakan kuesioner. Sampel ditentukan dengan 

convenience sampling dan dalam menguji hipotesis menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial knowledge berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku keuangan sedangkan financial attitude dan self 

efficacy tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Kaitannya dengan 

penelitian adalah adanya persamaan variabel yaitu variabel financial attitude dan 

perilaku keuangan. 

Penelitian oleh Ida dan Dwinta (2010), dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh locus of control, financial knowledge dan income 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua 

mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dengan jumlah sampel 130 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa locus of control dan income tidak 

berpengaruh terhadap perilaku keuangan sedangkan financial knowledge 

berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Kaitannya dengan penelitian adalah 

adanya persamaan variabel yaitu variabel locus of control dan perilaku keuangan. 

Selanjutnya penelitian oleh Chotimah dan Rohayati (2015), dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menguji pendidikan keuangan di keluarga, sosial 

ekonomi orang tua, pengetahuan keuangan, kecerdasan spiritual dan teman sebaya 
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terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner dan tes. Populasi dan 

sampel menggunakan teknik sampel jenuh berjumlah 71 mahasiswa S1 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan 

keuangan di keluarga, pengetahuan keuangan dan teman sebaya berpengaruh 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa sedangkan sosial ekonomi 

orang tua dan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap manajemen 

keuangan pribadi mahasiswa. Kaitannya dengan penelitian adalah adanya 

persamaan variabel yaitu variabel pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku 

keuangan. 

Selanjutnya penelitian oleh Melmusi (2017), dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia. Responden pada penelitian ini 

adalah sampel dari populasi mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Putra Indonesia yang berjumlah 90 mahasiswa. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t secara 

parsial, uji F secara simultan dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan keuangan di keluarga dan pembelajaran di 

perguruan tinggi berpengaruh terhadap literasi finansial. Kaitannya dengan 

penelitian adalah adanya persamaan variabel yaitu variabel pendidikan keuangan 

di keluarga, pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi finansial. 
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Penelitian oleh Andansari (2017), dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh financial attitude dan lingkungan sosial terhadap literasi 

keuangan mahasiswa. Sampel pada penelitian ini sebanyak 91 mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa financial attitude dan lingkungan sosial berpengaruh 

terhadap literasi keuangan mahasiswa. Kaitannya dengan penelitian adalah adanya 

persamaan variabel yaitu variabel financial attitude dan literasi keuangan. 

Penelitian oleh Susanti (2016), dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh locus of control internal dan pendapatan terhadap literasi 

keuanga mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya baik secara parsial dan 

simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa locus of 

control internal berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Namun 

pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap literasi keuangan mahasiswa. 

Kaitannya dengan penelitian adalah adanya persamaan variabel yaitu variabel 

locus of control dan literasi keuangan. 

2.4 Kerangka Berfikir 

2.4.1 Pengaruh Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap Perilaku 

Keuangan Mahasiswa 

Berdasarkan Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan Ajzen 

(2005) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

adalah subjective norm. Sesuai dengan penelitian ini subjective norm diwakili 

oleh pembelajaran di perguruan tinggi. Pada subjective norm terdapat konsep 
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education (pendidikan). Pendidikan keuangan merupakan proses panjang yang 

memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi 

mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani 

(Nababan dan Sadalia, 2012). Namun pendidikan keuangan pribadi merupakan 

tantangan besar bagi bangsa Indonesia karena masih jarang ditemui di sekolah-

sekolah maupun di perguruan tinggi.  

Pembelajaran di perguruan tinggi mahasiswa mendapat mata kuliah yang 

berkaitan dengan keuangan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Dengan mendapatkan 

mata kuliah manajemen keuangan, penganggaran mahasiswa mampu memahami 

dan menguasai konsep dasar biaya dan sumber dana, proses pengelolaan dana, 

memiliki ketrampilan dasar proses manajemen dana dalam mengelola keuangan 

pribadinya dan mampu melakukan pengendalian pengawasan terhadap anggaran 

tiap bulanannya. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pembelajaran di 

perguruan tinggi terhadap perilaku keuangan dilakukan oleh Sari (2015), Erawati 

dan Susanti (2013) serta Saraswati et al. (2017) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku keuangan. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Gutter dan 

Copur (2011) menyatakan bahwa pendidikan keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan pengetahuan, sikap serta perilaku keuangan. 

Pembelajaran di perguruan tinggi dalam penelitian ini dianggap memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan. Jika seseorang mendapatkan 
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pembelajaran di perguruan tinggi dengan baik, maka seseorang akan memiliki 

perilaku keuangan yang baik dan begitu pula sebaliknya. 

2.4.2 Pengaruh Financial Attitude terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 

Sesuai dengan Theory of planned behavior (TPB) oleh Ajzen (2005) 

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku adalah 

attitude toward behavior. Attitude toward behavior menunjukkan tingkatan 

seseorang mempunyai evaluasi mengenai perilaku. Dalam penelitian ini attitude 

toward behavior diwakili dengan variabel financial attitude yang memengaruhi 

perilaku, yakni perilaku keuangan mahasiswa. 

Individu dengan sikap keuangan yang tinggi cenderung memiliki sikap 

positif terhadap perencanaan (Remund, 2010). Misalnya, seseorang memiliki 

sikap positif dalam melakukan rencana penghematan, maka uang yang dimiliki 

akan digunakan dengan bijaksana serta melakukan pembelian dengan perencanaan 

terlebih dahulu. Sehingga, sikap keuangan yang positif berpengaruh pada perilaku 

keuangan yang lebih baik pula. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai financial attitude 

terhadap perilaku keuangan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Shim et al. 

(2009) yang menunjukkan bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh positif 

dengan financial behavior. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Selcuk 

(2015), Herdjiono dan Damanik (2016), Setiawati dan Nurkhin (2017) juga 

membuktikan bahwa financial attitude memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 
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Financial attitude dalam penelitian ini diprediksi memiliki pengaruh 

positif terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Jika sikap keuangan yang 

ditunjukan mahasiswa baik maka perilaku keuangan yang diterapkan juga akan 

semakin baik. Sebaliknya, ketika sikap keuangan yang ditunjukkan mahasiswa 

kurang baik, maka perilaku yang diterapkan pun juga semakin buruk.  

2.4.3 Pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 

Menurut Ajzen (2005) dalam theory of planned behavior (TPB) 

menjelaskan bahwa niat perilaku adalah fungsi dari sikap, norma subjektif dan 

persepsi kontrol. Untuk mencapai perilaku yang baik dalam pengelolaan keuangan 

seseorang harus memiliki niat terlebih dahulu. Niat sendiri tidak selalu statis dan 

dapat berubah seiring berjalannya waktu (Jogiyanto, 2007). Niat berkaitan dengan 

persepsi kontrol yaitu dorongan untuk mengendalikan diri yang timbul secara 

sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tujuan tertentu. Seseorang yang 

cenderung pada locus of control internal akan berorientasi pada aksi dan motivasi 

tersebut dalam usaha mengontrol perilaku keuangannya sendiri. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan locus of control 

terhadap perilaku keuangan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Britt et al., 

2011) membuktikan bahwa locus of control memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku keuangan. Demikian juga penelitian dari Kholilah dan Iramani 

(2013) yang membuktikan bahwa locus of control memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku keuangan. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh 

Ida dan Dwinta (2010) dan Amanah et al. (2016) menunjukkan hasil bahwa locus 
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of control tidak berkonstribusi secara signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

Locus of control dalam penelitian ini dianggap memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku keuangan. Jika seseorang memiliki tingkat locus of control yang 

tinggi, maka akan memiliki perilaku keuangan yang tinggi juga. Sebaliknya jika 

semakin rendah tingkat locus of control seseorang maka perilaku keuangan 

seseorang juga akan semakin rendah.   

2.4.4 Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Perilaku Keuangan 

Mahasiswa 

Berdasarkan Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh 

Ajzen (2005) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku adalah subjective norm. Subjective norm menunjukkan pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Dalam 

penelitian ini pendidikan keluarga termasuk dalam subjective norm. Karena 

didalam keluarga secara tidak langsung terjadi proses pembelajaran mengenai 

keuangan.  

Keluarga merupakan tempat tumbuh berkembangnya seseorang unuk 

pertama kalinya. Sehingga lingkungan keluarga menjadi sangat penting 

dikarenakan untuk membentuk sikap dan menanamkan nilai-nilai kehidupan 

seseorang. Keluarga menjadi tempat yang paling dominan dalam proses sosialisasi 

masalah keuangan. Lingkungan keluarga selama bertahun-tahun membentuk 

mahasiswa menjadi siapa mereka hari ini. Sikap dan nilai-nilai keluarga 
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mahasiswa mengenai uang berasal dari lingkungan rumah mahasiswa (Sari, 

2015).  

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pendidikan keluarga 

terhadap perilaku keuangan antara lain: penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2015) membuktikan bahwa pendidikan keluarga memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Penelitian Wulandari 

dan Hakim (2015) juga menunjukkan bahwa pendidikan keluarga memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Namun penelitian lain yang 

dilakukan oleh Maulita dan Mersa (2017) menunjukkan hasil bahwa pendidikan 

keluarga tidak berkonstribusi secara signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

Pendidikan keluarga dalam penelitian ini dianggap memiliki pengaruh 

yang positif terhadap perilaku keuangan. Jika semakin banyak seseorang 

mendapatkan pendidikan keluarga, maka perilaku keuangan juga semakin baik. 

Sebaliknya, jika semakin sedikit mendapatkan pendidikan keluarga, maka 

perilaku keuangan juga akan semakin kurang baik. 

2.4.5 Pengaruh Financial Literacy terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 

Dalam theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen 

(2005) menjelaskan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral 

control), menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan dan dianggap 

sebagai cerminan pengalaman masa lalu disamping hambatan yang terantisipasi. 

Dalam perceived behavioral control terdapat konsep knowledge. Sesuai dengan 

penelitian ini, perceived behavioral control diwakili  financial literacy. 
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Margaretha dan Pambudhi (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya 

pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam 

mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu tersebut bisa 

memaksimalkan waktu uang dan keuntungan yang diperoleh individu akan 

semakin besar dan akan meningkatkan taraf kehidupannya. Banyak penelitian 

yang dilakukan pada mahasiswa dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan 

tentang literasi keuangan masih rendah. Mahasiswa sebagai generasi muda sejak 

dini harus memiliki pengetahuan di bidang personal finance  karena pengetahuan 

tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengatur keuangan di masa depan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan financial literacy 

terhadap perilaku keuangan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Selcuk 

(2015) membuktikan bahwa financial literacy memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku keuangan. Demikian juga penelitian dari Arifin et al. 

(2017), Widayati (2012) membuktikan bahwa financial literacy memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Namun penelitian 

lainyang dilakukan oleh Herdjiono dan Damanik (2016), Setiawati dan Nurkhin 

(2017) menunjukkan hasil bahwa financial literacy tidak memiliki pengaruh 

terhadap perilaku keuangan. 

Financial literacy dalam penelitian ini dianggap memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku keuangan. Jika seseorang memiliki tingkat financial literacy 

yang tinggi, maka akan memiliki perilaku keuangan yang tinggi juga. Sebaliknya 

jika semakin rendah tingkat financial literacy seseorang maka perilaku keuangan 

seseorang juga akan semakin rendah. 
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2.4.6 Pengaruh Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap Financial 

Literacy 

Pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi terhadap literasi keuangan 

didasarkan pada teori kognitif sosial yang disampaikan oleh Bandura (1986), 

dimana pembelajaran di perguruan tinggi merupakan aspek kognitif yang akan 

digunakan untuk menambah pengetahuan keuangan. Pembelajaran merupakan 

aktivitas utama dalam proses keseluruhan pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan 

pendidikan di perguruan tinggi dikatakan berhasil jika pembelajaran yang 

diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan 

materi yang telah diajarkan dapat dilihat dari metode pembelajaran, media dan 

sumber belajar yang sesuai dengan kompetensi.  

Peranan perguruan tinggi sebagai pembentuk literasi keuangan mahasiswa. 

Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan 

masalah ekonomi, yang pada akhirnya nanti dapat dijadikan bekal mahasiswa 

untuk melakukan keputusan keuangan, baik ketika masih berstatus mahasiswa 

maupun ketika memasuki dunia kerja. Mahasiswa sebagai generasi muda tidak 

hanya akan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dalam produk – 

produk keuangan, jasa, dan pasar tetapi lebih cenderung menanggung resiko 

keuangan di masa depan yang lebih besar dari orang tua mahasiswa (Lusardi et 

al., 2010). Pembelajaran keuangan di perguruan tinggi sebagai sarana 

meningkatkan pengetahuan keuangan yang sangat penting sebagai sumbangan 

pengetahuan literasi mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Gutter dan Copur 
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(2011) menyatakan bahwa pendidikan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

pembentukan pengetahuan, sikap serta perilaku keuangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Widayati (2014) menemukan bahwa ada hubungan antara 

pembelajaran di perguruan tinggi dengan tingkat literasi keuangan mahasiswa dari 

aspek sikap dan kognitif. 

Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah yang membahas 

cara dan metode dalam manajemen keuangan seperti sumber keuangan, keperluan 

modal, manajemen persediaan, investasi, konsep nilai waktu uang dan kebijakan 

deviden. Pembelajaran di perguruan tinggi berperan sangat penting dalam proses 

pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Pembelajaran yang efektif dan efisien 

dapat mengembangkan seluruh ranah tujuan pembelajaran yaitu pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik).  

Penelitian yang dilakukan oleh Shalahuddinta dan Susanti (2014), dan 

Saraswati et  al. (2017) menunjukkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi 

memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Pembelajaran 

manajemen keuangan mengajarkan mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan, 

wawasan dan kompetensi dalam bidang keuangan tentang konsep perecanaan 

pengendalian keuangan. Dengan demikian mempelajari mata kuliah yang 

berkaitan dengan keuangan seperti manajemen keuangan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap literasi keuangan mahasiswa. 

2.4.7 Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Literacy 

Pengaruh sikap keuangan terhadap  literasi keuangan didasarkan pada teori 

belajar sosial oleh Bandura (1986). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa sikap 
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mewakili peristiwa-peristiwa batiniah yang mempengaruhi persepsi dan tindakan. 

Mahasiswa yang memiliki sikap positif uang yang tinggi maka akan mampu 

mengelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat financial 

literacy yang tinggi perlu adanya sikap positif terhadap uang.  

Financial attitude dapat memberikan pengaruh yang sangat penting pada 

financial literacy. Seseorang yang memiliki sikap keuangan yang bagus maka 

akan memiliki financial literacy tinggi. Sedangkan seseorang yang kurang dalam 

financial attitude, maka seseorang tersebut memililiki financial literacy yang 

rendah. Dengan memiliki financial literacy yang baik, seseorang dapat membuat 

keputusan dalam memilih produk yang baik untuk masa depan. Seseorang yang 

memiliki financial literasi yang rendah maka akan memiliki masalah keungan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan financial attitude 

terhadap financial literacy antara lain penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Asrori (2018) yang menyatakan bahwa financial attitude berpengaruh signifikan 

terhadap financial literacy. Demikian juga Ibrahim et al. (2009) yang 

menyimpulkan bahwa karakter seseorang seperti financial attitude berpengaruh 

signifikan terhadap financial literacy. Didukung juga penelitian yang dilakukan 

oleh Andansari ( 2017). 

Financial Attitude dalam penelitian ini dianggap memiliki pengaruh positif 

terhadap financial literacy. Jika seseorang memiliki tingkat financial attitude yang 

baik, maka akan memiliki financial literacy yang baik juga. Sebaliknya jika 

semakin rendah tingkat financial attitude seseorang maka financial literacy 

seseorang juga akan semakin rendah.  
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2.4.8 Pengaruh locus of control  terhadap Financial Literacy 

Kaitannya dengan teori belajar sosial oleh Bandura (1986), locus of 

control berperan sebagai kendali atau penguat individu dalam mencari informasi 

atau berusaha menambah pengetahuan keuangan. Locus of control merupakan 

keyakinan individu yang dapat mempengaruhi setiap kejadian yang ada pada 

hidupnya. Locus of control berperan sebagai pengendali dalam kehidupan 

individu. Pengendali tersebut bisa berasal dari dalam atau dari luar diri individu. 

Jika dari dalam dinamakan internal locus of control, sedangkan dari luar 

dinamakan external locus of control. 

Financial literacy merupakan pemahaman mengenai pengetahuan 

keuangan. Seseorang yang lebih cenderung pada locus of control internal akan 

menunjukkan usaha dan upaya dalam membentuk financial literacy. Sejalan 

dengan penelitian Zaidi dan Mohsin (2013) mengemukakan bahwa seseorang 

yang memiliki locus of control memiliki motivasi yang tinggi dalam berprestasi 

dan melakukan segala hal. Dengan locus of control seseorang akan memiliki 

dorongan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam hal ini 

mengenai pemahaman keuangan. Karena seseorang percaya bahwa sesuatu dapat 

berhasil dengan adanya usaha dan kemampuannya  sendiri. Ida dan Dwinta (2010) 

mengungkapkan bahwa locus of control internal lebih banyak menyandarkan 

harapannya pada diri sendiri dan lebih mendahulukan keahliannya dibandingkan 

dengan situasi yang menguntungkan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dengan 

adanya locus of control dapat meningkatkan financial literacy.  
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 Penelitian terdahulu yang relevan mengenai locus of control terhadap 

financial literacy yaitu penelitian Susanti (2016) membuktikan bahwa locus of 

control berpengaruh terhadap financial literacy. Locus of control dalam penelitian 

ini dianggap memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan. Jika 

semakin tinggi locus of control yang dimiliki seseorang maka akan diiringi oleh 

meningkatnya financial literacy mahasiswa dan begitu pula sebaliknya.  

2.4.9 Pengaruh pendidikan keluarga terhadap Financial Literacy 

Kaitannya dengan teori belajar sosial oleh Bandura (1986) yaitu dalam 

teori ini dijelaskan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman keuangan melalui 

pengamatan, praktek dan partisipasi dan intruksi yang sengaja oleh orang tua. 

Dalam mengembangkan upaya pribadi anak, keluarga turut mengambil peran 

yang sangat penting sebagai seorang pendidik dan orang yang paling 

bertanggungjawab di lingkungan keluarga dalam mendidik anak.  

Pendidikan pengelolaan keuangan di keluarga dikondisikan oleh posisi 

subkultur dan kelas sosial ekonomi yang pada akhirnya akan membentuk kognisi 

atau perilaku. Sesuai dengan penanaman nilai-nilai yang dilakukan orang tua 

mengenai tabungan, kredit, utang, orientasi ke masa depan, kemandirian, strategi 

pemecahan masalah keuangan. Melalui pendidikan keluarga, dengan cara-cara 

yang sederhana anak dibawa ke suatu sistem nilai atau sikap hidup yang 

diinginkan dan disertai teladan orang tua yang secara tidak langsung sudah 

membawa anak kepada pandangan dan kebiasaan terterntu.  

 Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai pendidikan keluarga 

terhadap perilaku keuangan antara lain : penelitian yang dilakukan oleh Widayati 



66 
 

 
 

(2012) membuktikan bahwa pendidikan keluarga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap financial literacy. Penelitian Putri dan Asrori (2018) juga 

menunjukkan bahwa pendidikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap 

financial literacy. Didukung dengan penelitian Shalahuddinta dan Susanti (2014) 

menunjukkan hasil bahwa pendidikan keluarga tidak berkonstribusi secara 

signifikan terhadap financial literacy mahasiswa. 

Pendidikan keluarga dalam penelitian ini dianggap memiliki pengaruh 

yang positif terhadap perilaku keuangan. Jika semakin banyak seseorang 

mendapatkan pendidikan keluarga, maka perilaku keuangan juga semakin baik. 

Sebaliknya, jika semakin sedikit mendapatkan pendidikan keluarga, maka 

perilaku keuangan juga akan semakin kurang baik 

2.4.10 Pengaruh Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap Perilaku 

Keuangan Mahasiswa melalui Financial Literacy 

Pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi terhadap perilaku keuangan 

melaui financial literacy didasarkan pada theory of planned behavior Ajzen 

(2005) dan teori belajar sosial Bandura (1986). Dalam teori belajar sosial, 

pembelajaran termasuk dalam proses kognitif  yang diperlukan individu dalam 

menambah wawasan mengenai keuangan. Selanjutnya, theory of planned 

behavior, pembelajaran termasuk dalam salah satu konsep norma subyektif yang 

mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh sebab itu, dengan diadakannya proses 

pembelajaran mata kuliah keuangan akan dapat menambah pengetahuan keuangan 

sehingga mahasiswa menggunakan pengetahuan tersebut sebagai bekal untuk 

mengambil keputusan mengenai keuangan.  
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Menurut Jhonson (2007) pendidikan keuangan memiliki peran yang sangat 

penting bagi siswa untuk memiliki kemampuan memahami, menilai, dan 

bertindak dalam kepentingan keuangan mereka. Lebih dari itu, pendidikan 

keuangan juga penting karena keputusan keuangan mahasiswa sangat berperan 

penting untuk kondisi keuangan mereka selama masa kuliah dan bahkan 

berpengaruh pada kehidupan mereka setelah lulus kuliah. Namun, dengan 

berbekal literasi keuangan yang memadahi, mereka dapat menata kehidupan 

mereka di masa depan dengan lebih baik; serta dapat mensejahterakan diri, 

keluarga dan lingkungan sekitar mereka. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembelajaran di 

perguruan tinggi terhadap perilaku keuangan melalui financial literacy antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Selcuk (2015) membuktikan bahwa financial 

literacy memiliki pengaruh positif dan sifnifikan terhadap financial behavior. 

Demikian juga penelitian dari Arifin et al. (2017) dan Widayati (2012)  

membuktikan bahwa financial literacy memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku keuangan. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh 

Herdjiono dan lady (2016), Setiawati dan Nurkhin (2017) menunjukkan hasil 

bahwa financial literacy tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Pembelajaran di perguruan tinggi dalam penelitian ini dianggap memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku keuangan melalui financial literacy. 
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2.4.11 Pengaruh Financial attitude terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 

melalui Financial Literacy 

Pengaruh financial attitude terhadap perilaku keuangan melalui financial 

literacy didasarkan pada theory of planned behavior Ajzen (2005) dan teori 

belajar sosial oleh Bandura (1986). Dalam teori belajar sosial, financial attitude 

termasuk dalam peristiwa batiniah  yang diperlukan individu dalam menyikapi 

keuangannya. Selanjutnya dalam theory of planned behavior, financial attitude 

termasuk dalam attitude toward behavior yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

Oleh sebab itu, seseorang memerlukan sikap positif terhadap uang sehingga ia 

akan mencoba mencari informasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan 

selanjutnya dengan sikap tersebut, seseorang akan lebih berhati-hati dalam 

mengelola keuangannya. 

Menurut Ameliawati dan Setiyani (2018) perilaku keuangan 

mendeskripsikan perilaku yang baik dalam mengelola dan mengendalikan 

keuangan. Perilaku keuangan yang baik dapat diliha dari sikap seseorang dalam 

mengelola pengeluarannya. Mengelola keuangan berhubungan dengan 

kemampuan dan pengetahuan seseorang atau biasa disebut konsep keuangan atau 

pengetahuan keuangan. Setiap orang memiliki perspektif dan perilaku yang 

berbeda terhadap uang. Uang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang 

dalam berfikir dan berperilaku tergantung dari sikap yang dimiliki seseorang. 

Sikap seorang individu akan selalu berubah dan semakin baik tergantung 

kemauan untuk memperbaiki sikap tersebut. Setiap individu memiliki cara 

pandang sendiri dan perilaku yang berbeda dalam memperlakukan uang. Dengan 
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adanya sikap positif atau negatif dalam hal ini sikap positif dalam mengelola 

keuangan. Seseorang akan merencanakan keuangan dengan pemahaman keuangan 

(financial literacy), meliputi mengelola pengeluaran, menabung ataupun 

menginvestasikan uang. Financial attitude dalam penelitian ini dianggap memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku keuangan melalui financial literacy.  

2.4.12 Pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 

melalui Financial  Literacy 

Pengaruh locus of control terhadap perilaku keuangan melaui financial 

literacy didasarkan pada theory of planned behavior oleh Ajzen (2005) dan teori 

belajar sosial oleh Bandura (1986). Dalam teori belajar sosial, locus of control 

termasuk dalam penguat yang diperlukan individu dalam menyikapi keuangannya. 

Selanjutnya dalam theory of planned behavior, locus of control termasuk dalam 

perceived control belief  yang mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh sebab itu, 

seseorang memerlukan locus of control terhadap uang yang berperan sebagai 

pengendali dalam kehidupan individu dalam mengelola keuangannya. Pengendali 

tersebut bisa berasal dari dalam atau dari luar diri individu. 

Susanti (2016) berpendapat bahwa locus of control merupakan indikator 

dari literasi keuangan. Dimana seseorang yang memiliki locus of control yang 

tinggi akan meningkatkan financial literacy. Artinya bahwa dengan meningkatkan 

usaha dari dalam dirinya seseorang percaya bahwa ia akan meningkatkan 

ketrampilan dan kemampuan dalam financial literacy. Dengan demikian dalam 

pengelolaan keuangan locus of control juga berperan penting untuk merencanakan 

sebaik mungkin penggunaan keuangan mereka. Locus of control akan membentuk 
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financial literacy dan akan mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa. 

Seseorang dengan locus of control kemungkinan besar juga akan berusaha untuk 

mempengaruhi orang lain serta berasumsi bahwa usahanya akan berhasil. Dengan 

keyakinannya tersebut seseorang percaya kontrol dirinya akan membentuk 

perilaku keuangan yang sehat. Locus of control dalam penelitian ini dianggap 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan melalui financial literacy.  

2.4.13 Pengaruh pendidikan keluarga terhadap Perilaku Keuangan 

Mahasiswa melalui Financial  Literacy 

Menurut teori perilaku terencana oleh Ajzen (2005) yang berpendapat 

bahwa norma subyektif adalah efek dari orang-orang di sekitar. Norma subyektif 

lebih mengacu dengan persepsi individu tentang apakah individu atau kelompok 

tertentu setuju atau tidak dengan perilaku mereka dan motivasi yang diberikan 

oleh mereka kepada individu untuk berperilaku secara pasti. Norma subyektif 

dalam penelitian ini adalah pendidikan keluarga. Selain itu, teori belajar sosial 

oleh Bandura (1986) menjelaskan bahwa seseorang belajar melalui pengamatan, 

dimana seorang anak akan mengamati orang tua atau keluarganya dalam    

mendapatkan pengetahuan keuangan dan membentuk perilakunya. 

Falahati et al. (2012) mengemukakan masa kanak-kanak mahasiswa 

dimana keluarga pernah mengajari mengenai keuangan memiliki pengaruh 

terhadap pembentukan literasi keuangan. Keterlibatan orang tua yang lebih baik 

dalam memberikan pemahaman keuangan memberikan pengalaman mengenai 

manajemen keuangan pribadi dikalangan mahasiswa. Pengalaman keuangan yang 

telah diberikan orang tua kepada anak akan berpengaruh kepada perilaku 
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keuangan seorang anak. Financial literacy merupakan bagian dari perilaku 

keuangan. Sehingga seseorang yang mendapatkan pemahaman keuangan dari 

keluarga baik akan dapat meningkatkan financial literacy, dan selanjutnya akan 

membentuk perilaku keuangan yang baik pula. Pendidikan keluarga dalam 

penelitian ini dianggap memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan 

melalui financial literacy. 

Keterkaitan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma 

penelitian yang dapat digambarkan dengan skema kerangka berpikir pada Gambar 

2.2. berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

Sumber : Data penelitian diolah 2019 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa.  

H2 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap 

perilaku keuangan pada mahasiswa. 

H3 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan locus of control terhadap 

perilaku keuangan pada mahasiswa. 

H4 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan pada mahasiswa. 

H5 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial literacy terhadap 

perilaku keuangan pada mahasiswa. 

H6 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran di perguruan 

tinggi terhadap financial literacy. 

H7 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap 

financial literacy. 

H8 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan locus of control terhadap 

financial literacy. 

H9 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

financial literacy. 

H10 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 
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H11 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

H12 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan locus of control terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 

H13 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa melalui financial literacy. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang tahun angkatan 2016. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2016. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan  locus of control terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2016. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan  financial literacy terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 

6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran di perguruan tinggi 

terhadap financial literacy mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 
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7. Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap 

financial literacy mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 

8. Terdapat pengaruh positif dan signifikan  locus of control terhadap financial 

literacy mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2016. 

9. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

financial literacy mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2016. 

10. Tidak terdapat pengaruh pembelajaran di perguruan tinggi terhadap perilaku 

keuangan melalui financial literacy pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016. 

11. Terdapat pengaruh positif dan signifikan financial attitude terhadap perilaku 

keuangan melalui financial literacy pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016. 

12. Terdapat pengaruh positif dan signifikan  locus of control terhadap perilaku 

keuangan melalui financial literacy pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016. 

13. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku keuangan melalui financial literacy pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa untuk indikator membuat 

anggaran personal pada variabel perilaku keuangan termasuk dalam kategori 

cukup. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memperbaiki 

perilaku keuangannya dengan membuat anggaran keuangan pribadi secara 

rutin. Sehingga mahasiswa dapat mengendalikan pengeluaran dan 

mengurangi perilaku pemborosan. Mahasiswa juga bisa berlatih menabung 

walaupun jumlah uangnya tidak terlalu banyak tetapi dilakukan secara rutin 

untuk melatih hidup hemat.  

2. Hasil analisis deskriptif pada variabel financial attitude menunjukkan 

bahwa indikator sikap terhadap manajemen keuangan dalam kriteria baik, 

namun masih memiliki rata-rata persentase yang rendah dibandingkan 

dengan indikator yang lain. Hal ini seiring dengan hasil analisis deskriptif 

membuat anggaran personal yang masih dalam kategori cukup. Oleh karena 

itu sebelum mahasiswa membuat anggaran secara rutin, mahasiswa perlu 

meningkatkan sikap positif terhadap manajemen keuangan agar mahasiswa 

percaya bahwa manajemen keuangan itu penting dan bermanfaat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti maupun mengembangkan 

penelitian yang sejenis, penulis menyarankan untuk menggunakan variabel 

lain seperti variabel self efficacy atau pengendalian diri sebagai variabel 

mediasi. 
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