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SARI 

Wahida, Rizka. 2019. “Pengaruh Sikap Keuangan dan Pengendalian Diri 
Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Melalui Literasi Keuangan 
Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Dempet, Demak)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Sikap Keuangan, Pengendalian Diri, Perilaku Pengeluaran, 
Literasi Keuangan, Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi. 

 
Menerapkan perilaku pengelolaan keuangan pribadi dengan baik dan benar 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hasil observasi awal yang dilakukan 
terhadap siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet menunjukkan hasil bahwa 
sebagian besar siswa tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Hal 
tersebut ditandai dengan lebih banyak siswa yang mengalami defisit uang saku 
dibanding dengan yang seimbang dan surplus. Siswa lebih banyak menghabiskan 
uang untuk bersenang-senang daripada memenuhi kebutuhan penunjang untuk 
sekolah dan investasi masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh sikap keuangan, pengendalian diri dan literasi 
keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet 
berjumlah 168 siswa dan pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin sebanyak 
119 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple proportional sampling 
dengan sistem undian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data 
menggunakan SEM-PLS. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel perilaku pengelolaan keuangan 
pribadi termasuk dalam kategori baik, sikap keuangan dalam kategori cukup baik, 
pengendalian diri dalam kategori baik dan literasi keuangan dalam kategori baik. 
Serta hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung sikap 
keuangan, pengendalian diri dan literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan pribadi. Serta ditemukan hasil terdapat pengaruh tidak langsung melalui 
literasi keuangan pada variabel sikap keuangan dan pengendalian diri.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa ada pengaruh langsung 
sikap keuangan, pengendalian diri dan literasi keuangan terhadap perilaku 
pengelolaan keuangan pribadi. Serta ada pengaruh tidak langsung melalui literasi 
keuangan. Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah siswa sebaiknya dalan 
melakukan pembelian lebih kepada kebutuhan bukan keinginan, melakukan 
pencatatan pemasukan dan pengeluaran pendapatan serta menerapkan perencanaan 
keuangan untuk masa kini dan masa depan. 
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ABSTRACT 

Wahida, Rizka. 2019. "The Influence of Financial Attitudes and Self-Control on 
Personal Financial Management Behavior Trough financial literacy as an 
intervening variable (Case Study of Class XI IPS Students in SMA N 1 Dempet, 
Demak)". Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. 
Pembimbing: Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd 
Keywords: Financial Attitude, Self Control, Spending Behavior, Financial 
Literacy, Personal Financial Management Behavior. 

Applying personal financial management behavior properly and correctly is 
not an easy thing to do. The results of preliminary observations made on students of 
class XI IPS SMA Negeri 1 Dempet show the results that most students cannot 
manage their finances well. This is indicated by more students having a deficit of 
allowance compared to the balanced and surplus. Students spend more money to 
have fun than to meet supporting needs for school and future investment. The 
purpose of this study is to determine whether there is an influence of financial 
attitudes, self-control and financial literacy on personal financial management 
behavior. 

The population of this research is the students of class XI IPS SMA Negeri 1 
Dempet totaling 168 students and sampling based on the Slovin formula of 119 
students. The sampling technique uses simple proportional sampling with a lottery 
system. This study uses a quantitative approach. Data collection method using a 
questionnaire. The data analysis method uses SEM-PLS. 

Based on the results of a descriptive analysis of personal financial 
management behavior variables included in the good category, financial attitudes in 
the good enough category, self-control in the good category and financial literacy in 
the good category. And the results of the study indicate that there is a direct influence 
of financial attitudes, self-control and financial literacy on personal financial 
management behavior. As well as the results found there are indirect effects through 
financial literacy on the variables of financial attitudes and self-control. 

Based on the results of the study it can be concluded, that there is a direct 
influence of financial attitudes, self-control and financial literacy on personal 
financial management behavior. And there are indirect effects through financial 
literacy. The advice given for this research is that students should make purchases 
more to their non-wants needs, record income income and expenditure and apply 
financial planning for the present and future. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap individu diharapkan mempunyai kemampuan atau skill yang baik 

dalam mengelola keuangan agar dapat memanfaatkan uang yang dimilikinya 

secara maksimal. Individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar serta skill  

untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan mendorong individu 

untuk memahami dan terlibat isu-isu nasional di bidang keuangan seperti biaya 

perawatan kesehatan, pajak, investasi dan memiliki akses ke dalam sistem 

keuangan (Nababan & Sadalia, 2012). 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inkuisi Keuangan yang 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 tercatat indeks 

literasi keuangan sebesar 29,7% sementara indeks inklusi keuangan sebesar 

67,8%. Artinya dari 100 orang baru 30 orang yang sudah memahami tentang 

pengetahuan keuangan dan dari 100 orang baru 68 orang yang menggunakan jasa 

keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

mengerti tentang keuangan sehingga banyak dari mereka mengalami kerugian dan 

berimplikasi pada kecenderungan masyarakat untuk berperilaku lebih boros dalam 

menggunakan uang. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masyarakat Indonesia semakin 

konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung. Hal itu tercermin dari 

menurunnya Marginal Propensity to Save (MPS) dalam 3 tahun terakhir dan 
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naiknya Marginal Property to Consume (MPC) (kompas.com, 2015). Menurut 

siaran pers yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 dinyatakan bahwa angka 

rasio saving to GDP Indonesia sebesar 31% lebih rendah dibandingkan dengan 

Singapura sebesar 49%, Filipina sebesar 46%, serta Cina sebesar 49%.  Menurut 

survei yang dilakukan oleh Manulife pada tahun 2016, masyarakat Indonesia 

kurang disiplin dalam pengelolaan keuangan dan sering kali mengulangi 

kesalahan yang sama meskipun telah merasa menyesal seperti hanya fokus pada 

perencanaan keuangan jangka pendek, tidak memiliki strategi yang jelas untuk 

jangka panjang, dan lebih banyak menghabiskan penghasilan untuk konsumsi. 

Padahal, hal ini dapat menyebabkan stabilitas keuangan di masa depan. 

Mudahnya akses untuk memperoleh barang dan jasa pemenuh kebutuhan, 

membuat masyarakat menjadi semakin konsumtif dan tidak rasional dalam 

menggunakan uang. Kebebasan dalam mengakses internet sebagai salah satu 

bentuk dari perkembangan zaman menjadikan semakin mudahnya masyarakat 

mendapatkan barang dan jasa sehingga manusia sulit membedakan antara 

kebutuhan dan keinginan. Dengan pengelolaan keuangan yang benar, maka 

seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang 

dimilikinya. Untuk mencapai kesejahteraan keuangan seseorang perlu memiliki 

pengetahuan, sikap, dan implementasi keuangan pribadi yang sehat. 

Kesejahteraan keuangan tidak hanya dinilai dari pendapatan yang didapat namun 

juga dari bagaimana pengelolaannya. 

Chinen & Endo (2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki 

kemampuan membuat keputusan yang benar tidak akan memiliki masalah 
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keuangan dimasa depan dan memiliki perilaku keuangan lebih memprioritaskan 

kebutuhan bukan keinginan. Sebagai manusia modern seharusnya kita memiliki 

kecerdasan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu kecerdasan yang harus 

dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan financial, yaitu kecerdasan 

dalam hal mengelola keuangan pribadi. Financial management behavior atau 

perilaku pengelolaan keuangan dianggap salah satu konsep kunci dari disiplin 

keuangan. Pengelolaan keuangan adalah kombinasi dari kecerdasan seseorang 

untuk menyadari, menganalisis, mengendalikan, dan mengkomunikasikan 

keuangan pribadi terhadap kesejahteraan keuangan (Vitt et al., 2000). 

Perilaku pengelolaan keuangan merupakan kenyataan yang harus diterapkan 

oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diantaranya adalah siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa dalam hal ini diharapkan mampu menjadi 

individu yang memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik terutama siswa 

jurusan ilmu sosial karena menerima mata pelajaran ekonomi. Namun, pada 

kenyataannya masih banyak siswa SMA yang belum mengerti dan bertanggung 

jawab terhadap keuangan pribadi mereka sendiri, meskipun para siswa telah 

mendapatkan pendidikan keuangan baik di tingkat sekolah maupun keluarga.  

Siswa SMA termasuk dalam kategori masa remaja, dimana masa remaja 

adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa 

remaja seseorang tidak lagi dapat dikatakan sebagai seorang anak kecil namun 

belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Namun, dibalik masa remaja ini 

merupakan masa dimana seorang anak mendapatkan waktu untuk mencoba gaya 
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hidup dan mencari jati diri yang sesuai dengan dirinya. Remaja memiliki 

kecenderungan sifat yang egois, pencarian jari diri, dan eksistensi diri. 

Para remaja sekarang disebut sebagai generasi milenial, generasi yang 

disebut sebagai generasi kreatif dan berani mengambil risiko. Menurut pengamat 

digital lifestyle yang dikutip dalam (cnnindonesia.com, 2018) generasi milenial 

memiliki banyak ide menarik dan memiliki karakter yang sangat produktif. 

Namun, disisi lain mereka juga sangat konsumtif karena dipengaruhi oleh budaya 

digital dan penggunaan internet. Generasi milenial menggunakan internet untuk 

melakukan segala jenis transaksi, mulai dari transportasi, membeli makanan, 

jalan-jalan, hingga berbelanja fashion dan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan 

digital ini membawa dampak negatif pada para remaja yaitu menjadikan mereka 

lebih konsumtif. Pengenalan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan 

pada anak akan membuat anak terbiasa dengan pengendalian diri dalam 

pengeluaran uang (Rapih, 2016). 

Perilaku seseorang dalam membelanjakan uang tergantung pengetahuan 

yang dimiliki. Kurangnya pengetahuan keuangan sejak dini dapat menyebabkan 

buruknya perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Untuk itu perlu adanya 

pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik, agar siswa dapat membuat 

penentuan keuangan mengenai pengeluaran keuangan yang dilakukan. Pemilihan 

penentuan keuangan yang buruk akan berdampak negatif dan akan berlanjut 

dalam jangka panjang. Untuk itu, perlu adanya perilaku manajemen keuangan 

yang baik untuk pengelolaan keuangan yang dimiliki. 
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Penelitian ini mengkaji tentang perilaku pengelolaan keuangan pribadi pada 

remaja, karena hal tersebut begitu penting pada periode remaja yang nantinya 

akan mempengaruhi pada periode dewasa. Khususnya pada siswa SMA Negeri 1 

Dempet, Demak jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Peneliti memilih siswa 

kelas XI IPS karena siswa kelas XI IPS telah menerima mata pelajaran ekonomi 

sebagai mata pelajaran pokoknya. Idealnya para siswa telah mendapatkan 

pengetahuan ekonomi dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari hari. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada siswa kelas XI IPS 

SMA N 1 Dempet, Demak pada hari Kamis, 14 Maret 2019 menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Alokasi Uang Saku Rata-rata Per bulan Siswa Kelas XI IPS 
No. Rata-rata Uang 

Saku dan 
Kegunanaan 

Jumlah  Sisa 
(Surplus) 

Cukup 
(Impsas) 

Kurang 
(Defisit) 

1. Uang Saku Rp.    323.333 13,3% 20,0% 66,7% 
2. Transportasi Rp.      79.615 
3. Kebutuhan Sekolah Rp.      35.667 
4. Konsumsi (Jajan) Rp.    147.000 
5. Kebutuhan lain-lain 

(Fashion, hobu, 
pulsa, paket data, 
dll) 

Rp.    127.333 

Sumber: data penelitian diolah, 2019 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa siswa cenderung mengalami 

defisit keuangan yaitu sebesar 66,7%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa siswa 

kelas XI IPS SMA N 1 Dempet kurang rasional dalam perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi. Menurut Rapih (2016) orang tua masih menganggap tabu 

perihal membicarakan masalah keuangan bersama dengan anak padahal hal 

tersebut dapat berakibat fatal pada pengelolaan keuangan pribadi. Semakin dini 
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seorang anak diajarkan tentang pengelolaan keuangan pribadi maka akan sangat 

bermanfaat pada masa dewasanya.  

Nababan & Sadalia (2012) berpendapat bahwa masalah keuangan bisa 

disebabkan oleh kebutuhan tidak terduga, ataupun pengelolaan keuangan pribadi 

yang salah, serta gaya hidup dan pola konsumsi boros. Perilaku pengelolaan 

keuangan (financial management behavior) yang kurang baik akan merugikan dan 

memberikan efek negatif pada kehidupan mereka (Mien & Thao, 2015). Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan perilaku pengelolaan keuangan bukanlah suatu hal 

yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Kholilah & Iramani (2013) 

berpendapat bahwa perilaku pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang 

dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 

pengendalian, dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari. Menurut Horne dan 

Wachowicz (2002) dalam Mien & Thao (2015) perilaku pengelolaan keuangan 

adalah penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan 

untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan menurut Amanah (2016) perilaku 

pengelolaan keuangan adalah ilmu yang menjelaskan perilaku seseorang dalam 

mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi. 

Penelitian ini mengacu pada Theory of Planned Behavior atau Teori 

Perilaku Berencana (TPB) yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. 

Teori ini merupakan pengembangan dari Theory of Reason Action yang 

dirumuskan bersama oleh Ajzen dan Fishbein. Dalam teori ini, terdapat tiga 

konsep yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu (1) niat (intention), (2)  

sikap terhadap perilaku (attitude towards the behavior), (3) norma subjektif 
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(subjective norm) dan (4) kontrol perilaku yang dirasakan  (perceived behavioural 

control). 

Menurut Ramdhani et al., (2011) model teoritik dari Theory of Planned 

Behavior mengandung berbagai variabel yaitu: (1) latar belakang, (2) keyakinan 

perilaku, (3) keyakinan normatif, (4) norma subjektif, (5) keyakinan bahwa suatu 

perilaku dapat dilaksanakan diperoleh dari berbagai hal dan (6) persepsi 

kemampuan mengontrol. Marsh (2006) menjelaskan dimensi perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi diukur dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut: 

(1) perilaku mengorganisasi, (2) perilaku pengeluaran, (3) perilaku menabung, 

dan (4) perilaku pemborosan.  

Selain mengacu pada theory of planned behavior, penelitian ini juga 

mengacu pada teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura pada 

tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar 

perilaku, tetapi lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat-isyarat perilaku. 

Menurut teori belajar sosial, proses belajar dapat diringkas dalam empat tahap 

yaitu: (1) perhatian, (2) retensi, (3) reproduksi gerak, dan (4) penguatan dan 

motivasi. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan. Elif & Selcuk (2015) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keuangan pribadi adalah faktor literasi keuangan, agen 

sosialisasi keuangan, dan sikap terhadap uang. Sedangkan Mien & Thao (2015) 

berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan 
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keuangan antara lain sikap keuangan, pengetahuan keuangan dan external locus of 

control. 

Dalam penelitian ini faktor yang diduga memiliki pengaruh pada perilaku 

pengelolaan keuangan adalah sikap keuangan (financial attitude), pengendalian 

diri (self control), dan literasi keuangan (financial literacy). Sikap adalah suatu 

hal yang mempelajari mengenai seluruh tindakan, baik yang menguntungkan 

maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau 

situasi Lubis (2017:78). Menurut Amanah (2016) sikap keuangan adalah 

kecenderungan psikologis yang diekspresikan ketika mengevaluasi praktik 

manajemen keuangan yang direkomendasikan dengan beberapa tingkatan 

kesepakatan dan ketidaksepakatan. 

Penerapan perilaku pengelolaan keuangan pribadi yang baik dan tepat bisa 

dimulai dengan mengaplikasikan sikap keuangan yang baik dan tepat pula. Sikap 

keuangan pribadi memiliki pengaruh penting untuk kesejahteraan keuangan 

karena sikap akan menentukan perilaku pengambilan keputusan dalam kehidupan 

sehari hari. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sikap keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Amanah (2016) 

menunjukkan hasil bahwa sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Elif & Selcuk (2015) serta dilakukan oleh Mien 

& Thao (2015)menunjukkan bahwa sikap keuangan berpengaruh positif. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianto & Elizabeth (2017) yang 
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menyatakan bahwa sikap keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi. 

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dalam hal pengelolaan 

keuangan pribadi merupakan sebuah aktivitas yang mendorong seseorang untuk 

melakukan penghematan dengan menurunkan pembelian implusif (Putra, dkk, 

2012). Kedisiplinan yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serra 

kemampuan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan, maka secara 

eksplisit telah menyentuh pengendalian diri. Penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh pengendalian diri pernah dilakukan oleh Herlindawati (2015) 

menunjukkan hasil bahwa pengendalian diri berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 

2019 menunjukkan hasil bahwa siswa cenderung lebih banyak mengeluarkan 

uang saku untuk kebutuhan lain-lain di luar kebutuhan sekolah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengendalian diri pada siswa kurang baik. 

Hogarth & Hilgert (2002) berpendapat bahwa literasi keuangan adalah 

pemahaman keuangan dan kemampuan untuk memanfaatkan dan membuat 

pengukuran keputusan keuangan pribadi. Literasi keuangan ini didapatkan para 

siswa melalui mata pelajaran ekonomi. Rapih (2016) menyatakan dalam budaya 

masyarakat Indonesia, membicarakan masalah keuangan kepada anak masih 

dianggap sebagai hal tabu itulah alasan mengapa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan tentang kesehatan finansial keluarga tidak mendapat porsi pada 
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kurikulum pendidikan dasar dan menengah bahkan pada tingkat pendidikan 

tinggi. Hal ini menyebabkan anak tumbuh tanpa bekal yang cukup mengenai 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sehingga kelak bisa berakibat pada 

kesehatan keuangan pribadi maupun keluarga mereka. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan antara lain: 

penelitian yang dilakukan oleh Elif & Selcuk (2015) menunjukkan hasil bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Hasil ini sejalan dengan Sundarasen, Daraj, & Rahman (2016) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maulita & Mersa (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi 

mahasiswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, hasil observasi awal, dukungan teori dan 

penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti tertarik untuk menguji apakah 

ada pengaruh antara sikap keuangan dan pengendalian diri baik secara langsung 

maupun melalui literasi keuangan. Dengan demikian, peneliti merumuskan judul 

penelitian “Pengaruh Sikap Keuangan dan Pengendalian Diri Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Melalui Literasi Keuangan pada 

Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan keuangan 

yang baik serta paham penggunaan produk dan layanan keuangan. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan SNIK tahun 2016 indeks literasi keuangan sebesar 

29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8% (OJK, 2016). 

2. Masyarakat Indonesia semakin konsumtif hal itu dibuktikan dengan 

menurunnya tingkat Marginal Propensity to Save (MPS) dalam 3 tahun 

terakhir dan naiknya Marginal Prosperty to Consume (MPC). 

3. Perkembangan zaman membuat kebebasan dalam penggunaan internet 

mengakibatkan para remaja atau generasi milenial menjadi lebih konsumtif. 

4. Siswa jurusan IPS tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan 

dengan baik dan benar. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

penelitian ini membatasi masalah dengan memfokuskan pada tiga faktor utama 

yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi yaitu sikap keuangan, 

pengendalian diri, serta literasi keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi 

perilaku pengelolaan keuangan. Peneliti juga membatasi responden pada siswa XI 

IPS SMA N 1 Dempet, Demak tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak? 
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2. Apakah ada pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak? 

3. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak? 

4. Apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap literasi keuangan pada siswa 

kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak? 

5. Apakah ada pengaruh pengendalian diri terhadap literasi keuangan pada 

siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak? 

6. Apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 

1 Dempet, Demak? 

7. Apakah ada pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 

1 Dempet, Demak? 

1.5 Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk menguji adanya pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, 

Demak. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, 

Demak. 
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3. Untuk menguji adanya pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, 

Demak. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh sikap keuangan terhadap literasi keuangan 

pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak. 

5. Untuk menguji adanya pengaruh pengendalian diri terhadap literasi 

keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, Demak. 

6. Untuk menguji adanya pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Dempet, Demak. 

7. Untuk menguji adanya pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Dempet, Demak. 

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 dari hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi, literasi keuangan, sikap keuangan dan 

pengendalian diri. 

b. Mengaplikasikan theory of planned behavior, dan teori belajar sosial dalam 

kaitannya dengan perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 
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c. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain dan dapat menjadi referensi 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai Pengaruh Sikap Keuangan, Pengendalian diri dan Literasi 

Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Dempet, Demak 

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan memotivasi bagi 

mahasiswa dalam menerapkan perilaku pengelolaan keuangan pribadi yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas 

akademik. 

c. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi orang tua siswa mengenai 

kemampuan perilaku pengelolaan keuangan pribadi yang dimiliki oleh 

anaknya, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan agar para orang 

tua senantiasa mengawasi dan mengontrol perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi anaknya. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan menjadi sarana 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan 
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khususnya pengetahuan manajemen keuangan, serta dapat menjadi tugas 

akhir dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 Pendidikan Ekonomi. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan jurnal penelitian-penelitian terdahulu penelitian ini merupakan 

penelitian replikasi dan pengembangan dari beberapa penelitian terkait perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh  

Amanah (2016) dengan judul Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, 

dan External Locus of Control Terhadap Personal Financial Management 

Behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Telkom. Sedangkan peneliti tertarik 

mengambil judul Pengaruh Sikap Keuangan dan Pengendalian Diri Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Melalui Literasi Keuangan Sebagai 

Variabel Intervening. 

Orisinalitas dari penelitian ini adalah mengganti variabel independen 

financial knowledge menjadi literasi keuangan dan menjadikannya variabel 

intervening. Kemudian mengganti variabel independen external locus of control 

menjadi pengendalian diri. Serta obyek penelitian yang berbeda, pada penelitian 

Amanah (2016) obyek penelitian adalah mahasiswa S1 Universitas Telkom 

sedangkan pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet, 

Demak. Model penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis 

SEM (Structural Equation Modeling) dengan alat analisis WarpPLS 6.0



 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSATAKA 

2.1. Kajian Teori Utama 

 Theory of Planned Behavior 2.1.1

Theory of planned behavior (TPB) atau disebut juga dengan teori perilaku 

terencana adalah teori yang dikemukakan oleh  Ajzen (1991) mengenai perilaku 

spesifik dalam diri individu. Theory of planned behavior merupakan 

pengembangan dari theory reason and action (TRA) yang dikemukakan oleh 

Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Menurut theory reason and action, 

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 melalukan sesuatu 

(intensi). 

Intensi atau niat merupakan predikator utama dari perilaku atau tindakan 

yang akan dilakukan orang dalam situasi tertentu. 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). Pengaruh sosial adalah persepsi seseorang mengenai  tekanan sosial yang 

diperoleh dari orang-orang disekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku (Sarwono & Meinarno, 2014:90). 

Theory of reason and action (TRA) mengasumsikan bahwa perilaku 

seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi juga membutuhkan 
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ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan keterampilan tertentu, sehingga 

perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku (perceived behavioral control) yang 

dipersiapkan akan mempengaruhi niat dan perilaku. Dengan ditambahkannya satu 

determinan perilaku yang disebut sebagai perceived behavioral control (PBC) oleh 

Ajzen maka theory of reason and action (TRA) dikembangkan menjadi theory of 

planned behavior (TPB). Perceived behavioral control mendefinisikan pengalam 

masa lalu dan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi ketika melaksanakan 

perilaku (Sarwono & Meinarno, 2014:91). 

Theory of planned behavior memiliki fokus utama sama seperti theory reason 

and action yaitu niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Theory of 

planned behavior menyimpulkan bahwa seluruh perilaku manusia adalah hasil dari 

niat untuk melakukan suatu perilaku dan kemampuan untuk membuat pilihan secara 

sadar dan keputusan dalam melakukannya (kontrol kehendak). Theory of planned 

behavior mengacu pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari 

informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Setiap individu 

pasti memiliki keyakinan yang berbeda terhadap suatu perilaku, namun ketika 

dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang 

timbul untuk mempengaruhi perilaku. Adapun komponen-komponen dalam theory of 

planned behavior (TPB) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Intensi atau Niat (Intention) 

Intensi atau niat mempengaruhi perilaku secara langsung serta merupakan 

indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku dan 

seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk melakukan sebuah perilaku.  
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2. Sikap (Attitude) 

Hidayat & Nugroho (2010) mendefinisikan sikap (attitude) sebagai perasaan 

mendukung atau memihak, atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 

terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya 

evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku 

tertentu tersebut. 

3. Norma Subjektif (Subjective Norm) 

Ajzen & Fishbein (2005) berpendapat bahwa norma subjektif merupakan 

pengaruh dari orang-orang di sekitar yang direferensikan. Norma subjektif lebih 

mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau 

kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang 

diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Orang-orang 

di sekitar yang direferensikan seperti orang tua, keluarga, pasangan, teman, 

rekan kerja, dan lain-lain. 

4. Kendali Perilaku yang dipersepsikan (Perceived Behavioral Control) 

Ajzen & Fishbein (2005) berpendapat bahwa kendali perilaku yang 

dipersepsikan atau disebut juga kontrol perilaku mengacu pada persepsi-persepsi 

individu akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku yang diinginkan, 

terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber daya dan 

kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. 

Jogiyanto (2007:65) berpendapat bahwa cara kerja konstruk TPB dalam 

mempengaruhi seseorang berperilaku adalah semakin menarik sikap dan norma 

subjektif terhadap suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang 
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dipersepsikan, maka semakin kuat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan. Theory of planned behavior (TPB) telah banyak dipublikasikan 

untuk memahami bagaimana individu berperilaku dan bagaimana cara menunjukkan 

reaksi. Teori ini merupakan salah satu teori psikologi sosial yang memprediksi 

perilaku manusia. Alasan utama perilaku pengambilan keputusan merupakan hasil dari 

proses reasoning yang dipengaruhi oleh sikap, norma, dan pengendalian perilaku  

(Smith el al, 2009). Berikut ini skema theory of planned behavior yang dikemukakan 

oleh Ajzen (2005) 

Gambar 2.1 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) 
 

Sommer (2011) mengatakan bahwa perilaku manusia bisa disebabkan oleh 

alasan-alasan atau kemungkinan yang berbeda, hal ini berarti bahwa keyakinan 

seseorang tentang konsekuensi dari sikap atau perilaku, keyakinan akan ekspektasi 

terhadap orang lain dan adanya faktor-faktor yang mungkin menghalangi perilaku 
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tersebut. Teori ini  bahwa latar belakang seperti gender, usia, pengalaman, 

pengetahuan akan mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi perilaku tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan teoritis yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku pengelolaan keuangan (financial management behavior) dalam 

penelitian ini adalah theory of planned behavior (TPB) oleh Ajzen. TPB digunakan 

sebagai grand theory karena dianggap berguna dan penting dalam memprediksi suatu 

perilaku, dalam penelitian ini adalah perilaku pengelolaan keuangan (financial 

management behavior). Berdasarkan teori ini, dalam berperilaku dipengaruhi oleh 

sikap, dimana sikap yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sikap keuangan 

(financial attitude), dan juga dipengaruhi oleh kendali perilaku yang dipersepsikan, 

atau dalam penelitian ini adalah pengendalian diri. Sedangkan perilaku yang dimaksud 

disini adalah perilaku pengelolaan keuangan (financial management behavior). 

 Teori Belajar Sosial 2.1.2

Teori belajar sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang 

merupakan seorang psikolog dari Universitas Standford Amerika Serikat pada tahun 

1986. Pada awalnya teori belajar sosial disebut observational learning, yaitu belajar 

dengan jalan mengamati perilaku orang lain. Teori ini menerima sebagian besar dari 

prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi lebih banyak penekanan pada kesan 

dari isyarat-isyarat perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Dalam hal ini ada 

tiga hal pokok bahasan yang difokuskan dalam teori belajar sosial yakni: 

1. Prinsip belajar yang menjelaskan hal belajar dalam situasi alami dimana terdapat 

pola-pola tingkah laku beserta akibatnya yang beragam. 
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2. 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. 

3. Hakikat belajar yang lebih menekankan pada self efficacy dan self regulatory 

system dalam mencapai keterampilan dan kecakapan selain proses kognitif. 

Teori belajar sosial atau juga disebut sebagai teori pembelajaran sosial 

menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan seseorang kerap kali 

dipilih dan diubah oleh seseorang itu melalui perilakunya sendiri. Teori belajar sosial 

bekerja berdasarkan tiga asumsi yaitu: 

1. Bahwa individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada 

dilingkungan, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang 

ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu 

memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku 

dirinya. Proses pembelajaran menurut proses kognitif individu dan kecakapan 

dalam membuat keputusan. 

2. Terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. 

Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara tiga pihak yaitu lingkungan, 

perilaku dan faktor-faktor pribadi. 

3. Bahwa hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang 

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

Atas dasar asumsi tersebut, maka teori belajar sosial terjadi karena proses 

kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran, sedangkan 

pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan. Sebagian besar manusia 
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belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. 

Terdapat tiga konsep inti dalam teori belajar sosial, yaitu: (1) orang-orang belajar 

melalui observasi atau pengamatan, (2) keadaan mental batin merupakan bagian yang 

esensial dalam proses ini, dan (3) pembelajaran belaka belum tentu menghasilkan 

perubahan perilaku (Cherry, 2013) dalam (Ainiyah, 2017). Menurut teori belajar sosial 

Bandura, proses belajar dapat diringkas dalam empat tahap yaitu: 

1. Atensi/Perhatian 

Jika reaksi baru yang dipelajari dari melihat atau mendengar lainnya, maka hal 

itu jelas bahwa tingkat memberi perhatian yang lain akan menjadi yang 

terpenting. Lebih mendalam lagi berikut faktor-faktor untuk mendapatkan 

perharian: (1) penekanan penting dari perilaku menonjol, (2) memperoleh 

perhatian dari ucapan/teguran, (3) membagi aktivitas umum dalam bagian-

bagian yang wajar jadi komponen keterampilan dapat menonjol. 

2. Retensi 

Setiap gambaran perilaku disimpan dalam memori atau tidak, dan dasar untuk 

penyimpanan merupakan metode yang digunakan untuk penyandian atau 

masukkan respon. Penyandian dalam simbol verbal dipermudah oleh berpikir 

aktif atau ringkasan secara verbal tindakan yang mereka amati. Waktu respon 

yang diamati disandikan, ingatan kesan visual atau simbol verbal dapat berlanjut 

dengan melatih kembali secara mental. Dengan begitu, penyandian akan 

mencoba untuk berpikir giat mengenai tindakan dan memikirkan kembali 

penyandian verbal. 
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3. Reproduksi Gerak 

Rangkaian tindakan baru merupakan simbol pertama pengaturan dan berlatih. 

Penyesuaian dibuat dalam rangkaian tindakan baru dan perilaku awal. 

4. Penguatan dan Motivasi 

Ketika kita mencoba menstimulus orang untuk  pengetahuan pada perilaku yang 

benar. 

Menurut teori belajar sosial, 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 macam faktor 

pribadi yang bersifat internal. Jadi, ada hubungan tiga arah yang saling mengunci, 

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

persepsi dan tindakan. 

Financial management behavior (perilaku pengelolaan keuangan) dalam 

penelitian ini merupakan suatu tingkah laku, sedangkan sikap keuangan (financial 

attitude) serta pengendalian diri mewakili peristiwa dalam diri individu, literasi 

keuangan (financial literacy) merupakan proses kognitif. Sehingga financial 

management behavior sesuai dengan teori belajar sosial dipengaruhi oleh sikap 

keuangan dan pengendalian diri sebagai peristiwa dalam diri individu, literasi 

keuangan mewakili proses kognitif. 
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2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi 

2.2.1.1. Pengertian Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi 

Perilaku keuangan (financial behavior) berhubungan dengan bagaimana 

seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang 

ada padanya. Perilaku keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan 

seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan. Individu yang memiliki perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi yang bertanggung jawab cenderung efektif dalam 

menggunakan uang yang dimilikinya, seperti membuat anggaran, menghemat uang, 

mengkontrol belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu (Nababan & 

Sadalia, 2012). 

Financial management behavior (perilaku pengelolaan keuangan) merupakan 

salah satu konsep penting dalam ilmu keuangan. Kholilah & Iramani (2013) 

mengungkapkan bahwa financial management behavior adalah kemampuan seseorang 

dalam perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, 

pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari.  Dengan financial 

management behavior yang baik maka seseorang dapat mengalokasikan pendapatan 

yang dimilikinya secara efektif. Horne & Wachowicz (2002) dalam Mien & Thao 

(2015)menyebutkan bahwa financial management behavior sebagai penentuan, 

akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. 

Amanah (2016) mendefinisikan bahwa financial management behavior ilmu 

yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka 

dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu, serta mengenai pengambilan 
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keputusan yang irasional terhadap keuangan mereka. Financial management behavior 

akan berpengaruh terhadap keadaan keuangan seseorang. Semakin efektif seseorang 

dalam melakukan pengelolaan keuangan maka akan berhasil dalam mendapatkan 

kesejahteraan keuangan, sebaliknya jika seseorang tidak dapat melakukan pengelolaan 

keuangan dengan efektif maka akan mengalami permasalahan keuangan yang 

kompleks pada jangka pendek maupun jangka panjang.  

Berdasarkan penjelasan di atas atau pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa financial management behavior atau perilaku pengelolaan keuangan adalah 

kemampuan seseorang dalam keputusan yang berkaitan dengan penggunaan atau 

pemanfaatan pendapatan yang dimilikinya dimulai dari perencanaan, penganggaran, 

pemakaian dan pengawasan terhadap pengeluaran yang dilakukannya. 

2.2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

Beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai faktor yang 

mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Mien & Thao (2015) 

berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan 

yaitu: 

1. Financial Attitude (Sikap Keuangan) 

Financial attitude (sikap keuangan) yaitu kecenderungan psikologis diungkapkan 

saat mengevaluasi praktik atau perilaku pengelolaan keuangan yang dianjurkan 

dengan beberapa tingkat kesepakatan atau ketidaksepakatan. Sikap keuangan 

dapat membentuk cara orang dalam menghabiskan atau menggunakan, dan 

menyimpan uang yang dimilikinya. 
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2. Financial Knowledge (Pengetahuan Keuangan) 

Financial knowledge (pengetahuan keuangan) didefinisikan sebagai pengetahuan 

yang cukup tentang fakta-fakta tentang keuangan pribadi, dan merupakan kunci 

untuk perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Individu yang memiliki 

pengetahuan keuangan lebih cenderung berperilaku secara baik dan bertanggung 

jawab terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadinya. 

3. Locus of Control 

Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah 

orang tersebut dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi 

padanya. Locus of control dibagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan 

locus of control external. 

Elif & Selcuk (2015) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku pengelolaan keuangan yaitu: 

1. Financial literacy (Literasi keuangan) yaitu pengetahuan dan kemampuan 

seseorang dalam mengelola keuangan. 

2. Financial socialization agents (agen sosialisasi keuangan) yaitu orang-orang 

yang melakukan interaksi untuk memperoleh keterampilan dan informasi 

mengenai keuangan. 

3. Attitude toward money (sikap terhadap uang) yaitu sikap atau pendapat 

seseorang terhadap uang yang dimiliki. 
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2.2.1.3. Indikator Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi 

Perilaku pengelolaan keuangan seseorang berbeda-beda, ada beberapa ahli yang 

mengemukakan standar ukur atau indikator perilaku pengelolaan keuangan pribadi 

(personal financial management behavior). Marsh (2006) menjelaskan dimensi 

perilaku pengelolaan keuangan pribadi diukur dengan menggunakan empat indikator 

sebagai berikut: 

1. Perilaku mengorganisasi, mahasiswa diminta untuk melaporkan sejauh mana 

mereka mengatur uang sesuai dengan anggarannya agar dapat digunakan selama 

satu bulan, mempertahankan catatan keuangan, dan memeriksa buku catatan 

keuangan mereka. 

2. Perilaku pengeluaran, berkaitan dengan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan 

mahasiswa setiap bulannya. Mahasiswa ditanya tentang sejauh mana mereka 

membayar tagihan tepat waktu, membeli hal-hal yang benar-benar dibutuhkan 

dan membeli hal-hal yang hanya untuk membuat diri mahasiswa merasa lebih 

baik atau membeli hal-hal sesuai dengan keinginan. 

3. Perilaku menabung, berkaitan simpanan yang dapat digunakan saat ada 

kebutuhan mendesak. Skala perilaku menabung dirancang untuk mengukur 

sejauh mana mahasiswa melakukan praktik menabung. 

4. Perilaku pemborosan, berkaitan dengan pengeluaran uang seharusnya tidak 

dibutuhkan oleh mahasiswa. 

Dew & Xiao (2011) menyatakan bahwa financial management behavior dapat 

dilihat dari empat hal yaitu: 
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1. Consumption 

Consumption atau konsumsi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

rumah tangga atas berbagai barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Cash-flow managemen 

Cash-flow management atau arus kas adalah indikator utama dari kesehatan 

keuangan yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala biaya 

yang dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah tindakan 

penyeimbangan, masukan uang tunai data pengeluaran. 

3. Saving and Investment 

Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak 

dikonsumsi dalam suatu periode tertentu. 

4. Credit management 

Credit management atau manajemen utang adalah kemampuan seseorang 

memanfaatkan utang untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli di 

atas, maka indikator yang digunakan untuk variabel perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi adalah indikator yang dikemukakan oleh Marsh (2006) antara lain: perilaku 

mengorganisasi, perilaku pengeluaran, perilaku menabung dan perilaku pemborosan. 

Pemilihan indikator tersebut dipilih sesuai dengan kondisi siswa dan diyakini dapat 

mendukung dan mempunyai peranan besar dalam perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi. 



29 
 

 
 

2.2.2. Sikap Keuangan 

2.2.2.1. Pengertian Sikap Keuangan 

Robbins & Judge (2008) berpendapat bahwa sikap adalah pernyataan yang 

evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, 

individu, dan peristiwa.  Wulandari & Hakim (2015) sikap adalah hasil dari proses 

psikologis sehingga tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari 

apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Tidak ada attitude tanpa objeknya. Objek 

attitude atau sikap dalam penelitian ini adalah keuangan sehingga disebut sebagai 

sikap keuangan (financial attitude). Sedangkan menurut Amanah (2016) sikap adalah 

ukuran keadaan pikiran, pendapat dan penilaian seseorang terhadap dunia yang 

ditinggali. Tidak ada sikap tanpa adanya objeknya. Objek sikap yang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah keuangan sehingga disebut sikap keuangan (financial 

attitude). 

Pankow (2003) mendefinisikan sikap keuangan sebagai keadaan pikiran, 

pendapat serta penilaian tentang keuangan. Sikap keuangan adalah sikap mengacu 

pada bagaimana seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur 

dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini (Marsh, 2006). Sikap keuangan 

membentuk cara orang menghabiskan waktu, menyimpan, menimbun, dan 

membuang-buang uang. Sikap keuangan memainkan peran penting dalam menentukan 

perilaku keuangan seseorang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

keuangan (financial attitude) adalah kecenderungan perasaan yang mendukung 

(positif) atau tidak mendukung (negatif) berdasarkan opini dan evaluasi seseorang 

mengenai keuangan pribadi. 
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2.2.2.2.  Indikator Sikap Keuangan 

Menurut Marsh (2006), sikap keuangan pribadi 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 keuangan. 

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

pinjaman yang dimiliki. 

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 dan keamanan 

finansial. 

4. Menilai keuangan pribadi, berkaitan dengan keyakinan mahasiswa dalam menilai 

keuangan yang mencerminkan sifat mahasiswa. 

Indikator sikap keuangan (financial attitude) menurut 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 menyisihkan uang untuk menabung. 

3. Sikap terhadap manajemen keuangan, berkaitan dengan sikap positif dalam 

melakukan pengelolaan keuangan seperti menjaga catatan keuangan, menulis 
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tujuan keuangan yang membantu mereka menentukan prioritas dalam 

pengeluaran, menulis anggaran, dan lain-lain. 

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

seseorang untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan demi mencapai 

kesejahteraan keuangannya sendiri. 

Menurut Shim et al., (2010) beberapa indikator sikap keuangan (financial 

attitude) yaitu: 

1. Melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Seseorang dapat dikatakan 

memiliki sikap keuangan yang baik apabila ia dapat mengontrol pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut maka dapat 

mencegah seseorang untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Sehingga 

pengeluaran tidak melebihi pendapatan. 

2. Menghabiskan uang dalam tabungan. Apabila seseorang melakukan pencatatan 

pendapatan dan pengeluaran yang diterima maka bisa saja ia melakukan 

pengeluaran yang berlebihan bahkan bisa saja sampai menghabiskan uang yang ia 

miliki di tabungan. 

3. Menyimpan uang setiap bulan untuk masa depan. Apabila seseorang memiliki 

sikap keuangan yang baik maka ia akan mempersiapkan keuangan yang ia miliki 

dengan baik. Termasuk menyisihkan pendapatan yang ia terima setiap bulan 

untuk digunakan dikemudian hari atau kebutuhan yang tak terduga. 

4. Membayar utang setiap bulan. Dengan memiliki pengetahuan sikap keuangan 

yang baik seseorang akan dapat mengatur sikap keuangannya dengan baik 

sehingga ia dapat membayar utang atau tagihan yang ia miliki secara tepat waktu. 
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Dari beberapa indikator yang telah disebutkan di atas, maka indikator sikap 

keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada pendapat 

Shim et al., (2010) yaitu: melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, 

menghabiskan uang dalam tabungan, menyimpan uang setiap bulan untuk masa depan 

dan membayar utang atau tagihan setiap bulan. 

2.2.3. Pengendalian diri 

2.2.3.1. Pengertian Pengendalian Diri 

Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatur 

emosi seseorang dan keinginan. Hal ini ditandai oleh kemauan, disiplin diri, dan 

kemampuan untuk menunda kepuasan (Baumeister, 2002). Ghufron & Rini (2017:21) 

mengatakan bahwa pengendalian diri merupakan suatu kecakapan individu dalam 

kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk 

mengontrol diri dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi 

untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah 

perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konfrom 

dengan orang lain, dan menutupi perasaannya.  

Pengendalian diri merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk menghadapi 

kondisi yang terdapat dilingkungan yang berada di sekitarnya. Individu yang memiliki 

pengendalian diri yang baik akan mampu membuat keputusan dan mengambil langkah 

tindakan yang efektif sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan 

menghindari akibat yang tidak diinginkan. Otto et al., (2007) menyatakan 
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pengendalian diri dalam hal pengelolaan keuangan merupakan sebuah aktivitas yang 

mendorong seseorang melakukan penghematan dengan mengurangi pembelian secara 

spontan atau tidak terencana yang muncul karena suatu dorongan yang kuat dari dalam 

diri untuk membeli dengan segera. Pengendalian diri berkaitan dengan bagaimana 

individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya (Ghufron 

& Rini, 2017:22). Selain itu, pengendalian diri merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk mengatasi segala keluhan-keluhan negatifnya, sehingga mampu 

menciptakan keadaan yang lebih baik. Pengendalian diri hal yang penting pada 

individu untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum 

memutuskan sesuatu untuk bertindak. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian diri adalah suatu kemampuan individu untuk mengatur perilaku, 

membuat keputusan, dan melakukan tindakan yang efektif yang dapat membawa 

individu ke arah positif. Pengendalian diri mengandung makna melakukan 

pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan 

suatu tindakan. Semakin baik kemampuan dalam pengendalian diri maka akan 

semakin bagus pengendalian diri terhadap perilaku. 

2.2.3.2. Jenis-jenis Pengendalian Diri 

Menurut  Block & Block dalam Ghufron & Rini (2017:31) mengemukakan 

tiga jenis kualitas pengendalian diri, yaitu sebagai berikut: 

1. Over control, yaitu kontrol yang berlebihan sehingga menyebabkan seseorang 

banyak mengontrol dan menahan diri bereaksi terhadap suatu stimulus. 
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2. Under control, yaitu kecenderungan untuk melepaskan implusivitas dengan 

bebas tanpa perhitungan yang matang.  

3. Appropriate control, yaitu kontrol yang memungkinkan  individu 

mengendalikan implusnya dengan tepat. 

2.2.3.3. Indikator Pengendalian Diri 

Menurut Ghufron & Rini (2017:31) indikator pengendalian diri adalah 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk memodifikasi 

suatu keadaan yang tidak menyenangkan dimana terdapat keteraturan untuk 

menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, apakah oleh 

dirinya sendiri atau orang lain. Seperti halnya dalam mengelola keuangan 

individu akan dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Individu yang mampu 

mengontrol dirinya dengan baik akan mampu mengatur perilakunya sesuai 

dengan kemampuan dirinya dan bila tidak maka individu akan menggunakan 

sumber eksternal. 

2. Kemampuan mengontrol stimulus, yaitu kemampuan untuk mengetahui 

bagaimana atau kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki muncul. Seperti 

halnya dalam membeli suatu produk individu akan dipengaruhi oleh stimulus 

di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari stimulus dapat berpengaruh 

positif dan negatif tergantung bagaimana individu dalam menyikapi stimulus 

tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan yaitu mencegah atau 

menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum berakhir, dan melakukan 

kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian dari stimulus. 
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3. Kemampuan mengantisipasi peristiwa, yaitu kemampuan individu dalam 

mengolah informasi dengan cara menginterpretasi, menilai, atau 

menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif.  

4. Kemampuan menafsirkan peristiwa, yaitu penilaian yang dilakukan seorang 

merupakan suatu usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan 

memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Dalam mengelola keuangan 

individu harus mampu menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan 

segi-segi positif secara subjektif. 

5. Kemampuan mengambil keputusan, yaitu kemampuan seseorang untuk 

memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 

Kemampuan dalam mengontrol keputusan akan berfungsi dengan baik 

apabila terdapat kesempatan dan kebebasan dalam diri individu untuk 

memilih berbagai kemungkinan. Dalam mengelola keuangan individu harus 

mampu memilih suatu keputusan berdasarkan keyakinan dirinya.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengukuran pengendalian diri yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh  

Ghufron (2017:31) yaitu: kemampuan mengontrol perilaku; kemampuan mengontrol 

stimulus; kemampuan mengantisipasi peristiwa; kemampuan menafsirkan peristiwa; 

dan kemampuan mengambil keputusan. 

2.2.4. Literasi Keuangan 

2.2.4.1. Pengertian Literasi Keuangan 

Definisi literasi keuangan menurut Vitt et al., (2000): 

Personal financial literacy is the ability to read, analyze, manage, and 
communicate about the personal financial conditions that affect material 
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well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money 
and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the future, and 
respond competenly to life events that affect everyday financial decisions, 
including events in the general economy. 

 

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu, literasi keuangan 

pribadi adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola dan 

berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan 

materi. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas 

uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan 

menganggapi dengan seksama kejadian hidup yang mempengaruhi keputusan 

keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. 

Menurut OJK (2016) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas 

untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan 

masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Lusardi 

(2010) berpendapat bahwa literasi keuangan sebagai pengetahuan mengenai konsep-

konsep dasar keuangan, termasuk pengetahuan bunga, perbedaan nilai nominal dan 

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

Literasi keuangan merupakan proses guna meningkatkan pemahaman keuangan 

konsumen/investor tentang konsep dan produk keuangan, melalui informasi, instruksi 

dan atau saran yang objektif, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri 

untuk menjadi lebih sadar akan peluang dan risiko keuangan, menginformasikan 

pilihan, untuk mengetahui bagaimana mendapatkan bantuan, dan untuk mengambil 

tindakan efektif lain guna meningkatkan kesejahteraan/kesehatan keuangan mereka. 
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Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki guna meraih tujuan keuangan di masa kini dan 

masa yang akan datang. Literasi keuangan perlu ditanamkan sejak dini pada generasi 

muda agar pada saat generasi muda bertumbuh mereka dapat lebih memahami 

bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. 

2.2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan 

Setiap orang memiliki tingkat literasi keuangan yang berbeda-beda. 

Perbedaan itulah yang menyebabkan perbedaan antar individu dalam mengumpilkan 

asset, baik asset jangka panjang maupun asset jangka pendek. Huston (2010) 

mengungkapkan bahwa faktor kebiasaan, kognitif, ekonomi, keluarga, teman sebaya, 

komunikasi, dan institusi dapat berdampak pada perilaku keuangan. Seseorang 

dikatakan melek keuangan ketika seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan 

untuk mengaplikasikan pengetahuan keuangan tersebut. 

Lusardi et al., (2010) menyatakan bahwa ada tiga hal yang memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan literasi keuangan, yaitu: 

1. Sosiodemography 

Ada perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 

dianggap memiliki kemampuan literasi keuangan yang lebih tinggi daripada 

perempuan, begitu pula dengan kemampuan kognitifnya. 

2. Latar Belakang Keluarga 

Pendidikan seorang ibu dalam sebuah keluarga berpengaruh kuat pada literasi 

keuangan, khususnya ibu yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi akan 
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lebih memiliki literasi keuangan yang tinggi dibandingkan dengan ibu yang 

lulusan dari sekolah menengah. 

3. Peer Group (Kelompok Pertemanan) 

Kelompok atau komunitas seseorang akan mempengaruhi literasi keuangan 

seseorang, seperti mempengaruhi pola konsumsi dan penggunaan dari uang 

yang ada. 

2.2.4.3. Tingkatan Literasi Keuangan 

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 

tahun 2013, literasi keuangan dibagi menjadi empat tingakatan, yaitu: 

1. Well Literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa 

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

dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Suffiecient Literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga 

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

hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

3. Less Literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, 

produk dan jasa keuangan. 

4. Not Literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa 

keuangan, serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 
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2.2.4.4. Indikator Literasi keuangan 

Remund (2010) berpendapat bahwa ada empat hal yang paling umum dalam 

literasi keuangan, yaitu: 

1. Penganggaran, seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan 

menyusun anggaran secara sistematis dalam bentuk angka untuk jangka waktu 

tertentu di masa yang akan datang. 

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

digunakan pada masa mendatang. 

3. Pinjaman, merupakan suatu jenis hutang yang akan diganti pada suatu hari 

nanti. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memiliki 

pengetahuan yang baik pula mengenai pinjaman. 

4. Investasi, dapat disebut juga penanaman modal dengan harapan mendapat 

keuntungan di masa depan. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang 

baik cenderung memiliki pengetahuan yang baik tentang investasi dan 

memiliki investasi. 

Indikator literasi keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

dan invetasi. Dalam penelitian ini indikator tersebut akan digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi. 

2.3. Kajian Peneitian Terdahulu 

Penelitian mengenai perilaku pengelolaan keuangan pribadi (financial 

management behavior) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak 
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dilakukan. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

referensi dan gambaran awal dari variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu financial management 

behavior (perilaku pengelolaan keuangan pribadi), dan tiga variabel independen yaitu 

sikap keuangan, pengendalian dir, dan literasi keuangan. Berikut ini adalah hasil 

penelitian yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi (financial management behavior), yang dirangkum 

dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 
(Tahun) Judul Hasil Penelitian 

1. Naila Al 
Kholilah, Rr.  

Iramani  

(2013)  

Studi Financial  

Management  

Behavior Pada  

Masyarakat  

Surabaya   

Hasil dari penelitian ini, ditemukan 
tidak ada efek langsung pada 
perilaku manajemen keuangan 
dengan pengetahuan dan 
pendapatan. Locus of control positif 
berkaitan dengan perilaku 
manajemen keuangan, dan locus of 
control  memediasi pengaruh 
financial knowledge pada perilaku 
manajemen keuangan.  

2. Ersha Amanah,  

Dr Dadan  

Rahadian,  

S.T., M.M,  

Aldila  

Iradianty, S.E.,  

M.M  

Pengaruh Financial  
Knowledge,  
Financial Attitude dan 
External Locus of 
Control Terhadap  

Financial  
Management  
Behavior Pada  
Mahasiswa S1  
Universitas Telkom   

Hasil penelitian ini, ditemukan 
bahwa financial knowledge dan 
financial attitude berpengaruh 
terhadap personal financial 
management behavior sedangkan 
external locus of control tidak 
berpengaruh terhadap personal 
financial management behavior.  
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(2016)  

3. Irine  
Herdjiono,  
 Lady  Angela  
Damanik   
(2016)  

Pengaruh Financial  
Attitude, Financial  
Knowledge, Parental  
Income Terhadap  
Financial  
Management  
Behavior   

Sikap keuangan (financial attitude) 
berpengaruh terhadap financial 
management behavior. 
Pengetahuan keuangan (financial 
knowledge) dan pendapatan 
(income) tidak berpengaruh 
terhadap financial management 
behavior. 

4. Serly Novianti, 
Amries R.  

Tanjung, dan  

Edfan Darlis  

(2016)  

Pengaruh Locus of  
Contro, Financial  
Knowledge, Income  
Terhadap Financial  
Management  
Behavior   

Hasil penelitian  bahwa secara 
statistik variabel locus of control, 
financial knowledge, income secara 
simultan berpengaruh signifikan 
terhadap financial management 
behavior. Secara parsial  variabel 
locus of control tidak berpengaruh 
terhadap financial management 
behavior. Sedangkan financial 
knowledge dan income 
berpengaruh signifikan terhadap 
financial management behavior. 

5. Richard Josua  

Christian Yap,  

Farida  

Komalasari,  

Ihsan  

Hadiansah  

(2016)  

The Effect of Financial 
Literacy and Financial 
Attitude on  

Management  

Behavior and  

Satisfaction   

Hasil dari penelitian ini  bahwa 
financial attitude adalah variabel 
yang paling berpengaruh pada 
financial management behavior, 
dan financial management 
behavior berpengaruh pada 
financial satisfication.  

6. Anis  

Dwiastanti  

(2017)  

Analysis of  
Financial  
Knowledge and  
Financial Attitude on 
Locus of Control  

and Financial 
Management  

Hasil dari penelitian ini  bahwa 
financial knowledge tidak 
berpengaruh terhadap locus of 
control dan financial management 
behavior. Sedangkan financial 
attitude secara signifikan 
berpengaruh terhadap locus of 
control dan financial management 
behavior. Penelitian ini juga 
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Behavior   menemukan pengaruh signifikan 
diantara locus of control dengan 
financial management behavior 
dari mahasiswa fakultas ekonomi 
dan bisnis Universitas Kanjuruhan 
Malang.   

7. Iklima  

Humaira,  

Endra Murti  

Sagoro (2018)  

Pengaruh  

Pengetahuan  

Keuangan, Sikap  

Keuangan dan 
Kepribadian  

Terhadap Perilaku  

Manajemen  

Keuangan Pada  

Pelaku UMKM  

Sentra Kerajinan Batik 
Kabupaten  
Bantul  

Hasil dari penelitian ini  bahwa 
terdapat pengaruh positif 
pengetahuan keuangan terhadap 
perilaku manajemen keuangan. 
Terdapat pengaruh positif sikap 
keuangan terhadap perilaku 
manajemen keuangan. Terdapat 
pengaruh positif kepribadian 
terhadap perilaku manajemen 
keuangan. Terdapat pengaruh 
positif pengetahuan keuangan, 
sikap keuangan dan kepribadian 
terhadap perilaku manajemen 
keuangan.  

8. Rizky Lianto,  

Sri Megawati  

Elizabeth  

(2018)  

Analisis Pengaruh  
Financial Attitude,  
Financial  
Knowledge, Income 
Terhadap Financial 
Behavior di Kalangan 
Ibu Rumah Tangga 
Palembang (Studi Kasus 
Kecamatan Ilir Timur 1) 

Hasil penelitian ini  bahwa secara 
parsial financial attitude dan 
financial knowledge tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
financial behavior, sedangkan 
income memiliki pengaruh yang 
siginifikan terhadap financial 
behavior. Secara simultan financial 
attitude, financial knowledge, 
income memiliki pengaruh 
signifikan terhadap financial 
behavior. 

9. Dwi 
Herlindawati 
(20150 

Pengaruh Kontrol Diri, 
Jenis Kelamin, dan 
Pendapatan Terhadap 
Pengelolaan Keuangan 
Pribadi Mahasiswa 
Pascasarjana Universitas 
Negeri Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial kontrol diri 
dan pendapatan berpengaruh 
signifikan terhadap pengelolaan 
keuangan pribadi, sedangkan jenis 
kelamin tidak memiliki pengaruh 
terhadap pengelolaan keuangan 
pribadi. Secara stimultan kontrol 
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diri, jenis kelamin dan pendapatan 
berpengaruh terhadap pengelolaan 
keuangan pribadi. 

10. Maulita dan 
Nyoria 
Anggraeni Mersa 
(2017) 

Pengaruh Literasi 
Keuangan Terhadap 
Pengelolaan Keuangan 
Pribadi pada Mahasiswa 
di Politeknik Negeri 
Samarinda 

Hasil penelitian  bahwa terdapat 
pengaruh langsung dari status 
sosial ekonomi orang tua dan 
kecerdasan spiritual terhadap 
literasi keuangan dan manajemen 
keuangan pribadi mahasiswa.  

11. Daniel  

Fernandes, John. 
G. Lynch Jr, 
Richard G.  

Netemeyer   

(2013)  

Financial Literacy, 
Financial Education, 
and Downstream  

Financial Behaviors   

Berdasarkan penelitian ini, 
Financial Knowlegde berpengaruh 
terhadap Personal Financial 
Management Behavior. 

12. Rajna A/P R.  

Anthony  

(2011)  

Knowledge, Attitude,  

Practice and  

Satisfaction on Personal 
Financial  

Management Among  

The Medical  

Practitioners In The  

Public and Private  

Medical Services In  

Malaysia 

Hasil dari penelitian ini, ditemukan  

76,4% dari total responden 
mempunyai sikap pengelolaan 
keuangan yang positif. Namun dari 
jumlah tersebut hanya 33,6% yang 
mempunyai pengetahuan keuangan 
tinggi. 34,6% hanya berlatih 
mengelola keuangan dengan baik.  

Keseluruhan praktisi medis di 
Malaysia mempunyai sikap 
pengelolaan keuangan yang baik, 
tetapi tingkat pengetahuan 
keuangan dan praktik pengelolaan 
keuangan masih rendah. 

13. Nguyen Thi  

Ngoc Mien,  

Tran Phuong  

Thao  

(2015)  

Factors Affecting  

Personal Financial  

Management Behaviors 
:  

Evidence from  

Vietnam   

Hasil penelitian ini, menyatakan 
bahwa financial attitude, financial 
knowledge dan external locus of 
control berpengaruh secara 
simultan pada financial 
management behavior. Sikap 
keuangan (financial attitude) 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan (financial management 
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2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1. Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

Berdasarkan teori belajar sosial Albert Bandura (1986) ada hubungan tiga 

arah yang saling mengunci yaitu tingkah laku atau perilaku, lingkungan, dan 

peristiwa-peristiwa batiniah yang mempengaruhi persepsi dan tindakan. Dalam 

penelitian ini peristiwa-peristiwa batiniah yang dimaksud mempengaruhi persepsi dan 

behavior).   
Pengetahuan keuangan (finanacial 
knowledge) memiliki pengaruh 
langsung yang signifikan terhadap 
personal financial management 
behavior (perilaku pengelolaan 
keuangan pribadi). External locus of 
control juga berpengaruh negatif 
terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan. 

14. Elif Akben  

Selcuk  

(2015)  

Factor Influencing 
College Stidents’ 
Financial Behavior in 
Turkey: Evidence from a 
National  

Survey  

Hasil penelitian  bahwa mahasiswa 
yang memiliki tingkat financial 
literacy (literasi 
keuangan/pengetahuan keuangan) 
lebih memungkinkan memiliki 
pengaruh positif terhadap perilaku 
keuangan. Pengajaran orang tua 
mengenai keuangan (financial 
socialization) dan sikap positif 
terhadap uang (attitude toward 
money) berpengaruh signifikan 
baik secara simultan maupun 
parsial.  

15. Agus Zainul 
Arifin 

The Influence of 
Financial Knowledge, 
Control and Income on 
Individual Financial 
Behavior 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa financial knowledge dan 
locus of control berpengaruh 
terhadap perilaku keuangan, 
namun income tidak berpengaruh 
terhadap perilaku keuangan. 
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tindakan adalah sikap keuangan (financial attitude) dan perilaku yang dimaksud 

adalah perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 

Sikap keuangan (financial attitude) yang baik akan menghasilkan perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik pula. Menurut Pankow (2003) sikap keuangan adalah 

sebagai keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan. Sedangkan 

menurut Amanah (2016) sikap keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat dan 

penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya yang diaplikasikan ke dalam sikap. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap keuangan seseorang berpengaruh terhadap 

cara seseorang untuk mengelola keuangannya. 

Perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan tepat dapat dimulai dengan 

mengaplikasikan sikap keuangan yang baik dan tepat pula (Parahiyangan, 2013). 

Sikap keuangan yang dimiliki oleh seseorang akan membantu seseorang tersebut 

dalam menentukan sikap dan berperilaku mereka dalam hal keuangan, baik dalam hal 

pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan pribadi, atau bagaimana keputusan 

individu mengenai bentuk investasi yang akan diambil. Sikap keuangan merupakan 

faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya dalam mengelola keuangan, hal 

tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu antara lain: penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mien & Thao (2015), Amanah (2016), dan Herdjiono & Damanik 

(2016) bahwa sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi. 

Dengan demikian sikap keuangan erat kaitannya dengan perilaku pengelolaan 

keuangan. Jika sikap keuangan semakin baik, maka berdampak pada perilaku 
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pengelolaan keuangan yang baik. Tetapi, jika sikap keuangan semakin buruk, maka 

berdampak pada perilaku pengelolaan keuangan yang buruk juga. 

H1 = Terdapat pengaruh positif sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet. 

2.4.2. Pengaruh Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

Berdasarkan Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen 

(2005), komponen dalam theory of planned behavior adalah niat, sikap, norma 

subjektif, dan kendali perilaku yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini niat dan 

kendali perilaku yang dipersepsikan adalah pengendalian diri. Menurut Otto et al., 

(2007) pengendalian diri dalam hal pengelolaan keuangan pribadi merupakan sebuah 

aktivitas yang mendorong seseorang melakukan penghematan dengan mengurangi 

pembelian secara spontan atau tidak terencana yang muncul karena suatu dorongan 

yang kuat dari dalam diri untuk membeli dengan segera. Ghufron & Rini (2017:31) 

berpendapat bahwa pengendalian diri mencakup beberapa aspek, kemudian akan 

digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini yaitu: kemampuan mengontrol 

perilaku; kemampuan mengontrol stimulus; kemampuan mengantisipasi peristiwa; 

kemampuan menafsirkan peristiwa; dan kemampuan mengambil keputusan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Herlindawati (2015) menyatakan bahwa pengendalian 

diri berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi. 

Siswa yang suka dikontrol keuangannya oleh orang tua mereka akan 

mempunyai kontrol diri terhadap keuangannya. Mereka akan lebih berhati-hati dalam 

menggunakan uangnya, karena dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan 
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pembelajaran untuk mengelola keuangan mereka, sehingga mereka dapat 

mengendalikan diri. Pengendalian diri ini dapat didapatkan ketika mendapatkan 

pelajaran tentang keuangan. 

H2 = Terdapat pengaruh positif pengendalian diri terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet. 

2.4.3. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

Berdasarkan teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura pada tahun 

1986, proses  kognitif dalam diri individu memegang peran penting dalam 

pembelajaran sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan. 

Dalam penelitian ini, proses kognitif adalah literasi keuangan. Pengelolaan keuangan 

pribadi pada umumnya suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh 

kesejahteraan keuangan. Ketika akan mencapai kesejahteraan keuangan, dibutuhkan 

pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan tidak dihambur-hamburkan (Ida & Dwinta, 2010). 

Perilaku pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah 

satunya adalah literasi keuangan (Elif & Selcuk, 2015). Literasi keuangan 

didefinisikan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, dan mengelola kondisi 

keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi (Lusardi & Mitchell, 

2009). Setiap orang memiliki tingkat literasi yang berbeda sehingga mempengaruhi 

perilaku dalam mengelola keuangan yang berbeda pula. Literasi keuangan mengacu 
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pada ketrampilan yang dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan 

keuangan secara efektif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Elif & Selcuk 

(2015) dan Sundarasen et al., (2016) membuktikan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dengan demikian bahwa 

literasi keuangan erat kaitannya dengan perilaku pengelolaan keuangan dimana jika 

semakin baik tingkat literasi keuangan maka, perilaku pengelolaan keuangan semakin 

baik. Sebaliknya, jika semakin buruk tingkat literasi keuangan, maka perilaku 

pengelolaan keuangan semakin buruk. 

H3 = Terdapat pengaruh positif literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet. 

2.4.4. Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Literasi Keuangan 

Sikap keuangan merupakan kecenderungan perasaan mendukung (positif) 

atau tidak mendukung (negatif) berdasarkan opini dan evaluasi seseorang mengenai 

keuangan pribadi. Sikap keuangan dapat memiliki peran penting dalam literasi 

keuangan. Seseorang dengan sikap keuangan yang baik, akan memiliki tingkat literasi 

keuangan yang baik pula. Sedangkan seseorang yang memiliki sikap keuangan kurang 

baik maka akan berdampak pula pada tingkat literasi keuangan yang rendah pula. 

Dengan literasi keuangan yang baik, seseorang dapat menentukan pilihan terkai 

produk keuangan yang baik untuk masa depan mereka. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait sikap keuangan 

terhadap literasi keuangan. Jorgensen (2007) menyatakan bahwa karakteristik 

kepribadian yaitu sikap keuangan (financial attititude) berpengaruh signifikan 
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terhadap literasi keuangan. Ibrahim et al., (2009) menyimpulkan bahwa karakteristik 

personalia seperti sikap keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat 

literasi keuangan siswa.  

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan logika yang telah diuraikan maka 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H4 = Terdapat pengaruh positif sikap keuangan terhadap literasi keuangan pada siswa 

kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

2.4.5. Pengaruh Pengendalian Diri Terhadap Literasi Keuangan 

Berdasarkan theory of planned behavior mendefinisikan perceived behavioral 

control sebagai kemudahan atau kesulitan persepsi untuk melakukan perilaku. Persepsi 

kontrol perilaku merefleksikan pengalaman masa lalu. Sedangkan niat didefinisikan 

sebagai keinginan melakukan perilaku. Niat berkaitan dengan motivasi yaitu dorongan 

yang timbul pada individu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan theory of planned behavior, literasi 

keuangan mewakili persepsi kontrol perilaku dan pengendalian diri mewakili niat. 

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, menganalisis, 

dan mengelola kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi 

(Lusardi & Mitchell, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian diri terhadap literasi keuangan. 

Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang baik untuk mempelajari 

tentang keuangan maka akan memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Dengan 

pengendalian diri yang baik diharapkan seseorang memiliki tingkat literasi keuangan 
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yang baik pula. Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 = Terdapat pengaruh positif pengendalian diri terhadap literasi keuangan pada 

siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

2.4.6. Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi Melalui Literasi Keuangan 

Berdasarkan theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen 

(2005), perilaku dipengaruhi oleh sikap. Dalam penelitian ini sikap diwakilkan oleh 

sikap keuangan (financial attitude). Sikap keuangan dianggap memiliki pengaruh 

terhadap literasi keuangan. Setiap orang memiliki cara pandang dan perilaku yang 

berbeda-beda terhadap uang. Uang dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak 

dan berpikir sesuai dengan sikap dari orang tersebut. Dengan memiliki sikap yang 

positif terhadap uang, maka seseorang akan mengetahui segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keputusan dalam aspek keuangan harus dengan berfikir terlebih 

dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan, dimana harus mempunyai literasi 

keuangan yang memadai. 

Ibrahim et al., (2009) menyatakan bahwa variabel demografis siswa termasuk 

latar belakang sosial, sikap keuangan, pengetahuan keuangan dari keluarga secara 

signifikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan siswa. Sikap keuangan juga 

berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Parahiyangan (2013) 

mengemukakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan tepat bisa 

dimulai dengan mengaplikasikan sikap keuangan yang baik dan tepat pula. 

Selanjutnya, literasi keuangan dianggap mempengaruhi perilaku pengelolaan 
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keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laily (2013) dan 

Sundarasen et al., (2016) yaitu jika semakin positif sikap terhadap uang, maka akan 

semakin baik tingkat literasi keuangan seseorang dan selanjutnya akan memunculkan 

perilaku pengelolaan keuangan yang baik. 

Literasi keuangan berhubungan dengan tingkat pemahaman keuangan 

seseorang. Seseorang dengan tingkat literasi keuangan yang baik diharapkan mampu 

memiliki sikap keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan 

teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan maka hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H6 = Terdapat pengaruh positif sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet 

2.4.7. Pengaruh Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pribadi Melalui Literasi Keuangan 

Berdasarkan theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen 

(2005) dalam berperilaku seseorang dipengaruhi oleh kendali perilaku yang 

dipersepsikan yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri yang baik dapat mendorong 

seseorang untuk mengelola keuangannya dengan baik dengan melakukan 

penghematan dan mengurangi pembelian secara mendadak. Guna memperoleh 

pengendalian diri yang baik diperlukannya tingkat literasi keuangan yang baik. 

Seseorang yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai literasi keuangan 

dapat mengendalikan dirinya dengan lebih baik selain dalam mengelola keuangan 

pribadinya. 
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Pengendalian diri berpengaruh pada perilaku pengelolaan keuangan pribadi 

mahasiswa hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlindawati (2015) 

yang menyatakan bahwa pengendalian diri berpengaruh positif terhadap pengelolaan 

keuangan pribadi mahasiswa. Sedangkan Elif & Selcuk (2015) menyatakan bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif pada perilaku pengelolaan keuangan. Yushita 

(2017) menyatakan bahwa literasi keuangan penting bagi individu bukan hanya untuk 

ilmu pengetahuan ataupun teori saja tetapi diharapkan dapat membuat individu lebih 

bijaksana dan pandai dalam mengelola aset yang dimilikinya. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan logika yang telah diuraikan maka 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H7 = Terdapat pengaruh positif pengendalian diri terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 

Dempet. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara sikap keuangan, 

pengendalian diri dan literasi keuangan dengan perilaku pengelolaan keuangan 

pribadi. 

Keterkaitan tersebut dapat digambarkan dengan skema kerangka berpikir 

pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 
Skema Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan sikap keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan pengendalian diri terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan literiasi keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet.  

4. Ada pengaruh positif dan signifikan sikap keuangan terhadap literasi 

keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

5. Ada pengaruh positif dan signifikan pengendalian diri terhadap literasi 

keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Dempet. 

6. Ada pengaruh positif dan signifikan sikap keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Dempet. 

7. Ada pengaruh positif dan signifikan pengendalian diri terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi melalui literasi keuangan pada siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Dempet
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran 

yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel sikap keuangan dalam 

kategori cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dengan cara melakukan 

pencatatan pemasukan dan pengeluaran pendapatan, menyisihkan sebagian 

uang setiap bulan untuk masa depan, dan membayar iuran tepat waktu. 

2. Agar lebih dapat mengelola keuangan dengan baik,  maka siswa disarakan 

untuk lebih dapat menerapkan materi pembelajaran ekonomi yang telah 

didapatkan dalam kehiupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambah variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Selain itu pendekatan kualitatif dapat dijadikan alternatif 

penelitian selanjutnya untuk melengkapi data kuantitatif yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. 
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