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Financial Management Behavior, Financial Literacy. 

 

Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 belum 

dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, 53,3% mahasiswa mengalami 

defisit uang saku dan 75% mahasiswa tidak membuat anggaran pengeluaran dan 

belanja setiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh financial attitude, parental teaching, dan internal locus of control 

terhadap financial management behavior baik secara langsung maupun melalui 

financial literacy sebagai variabel intervening.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 berjumlah 

6.361 mahasiswa dan pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin sebanyak 376 

mahasiswa. Teknik sampel menggunakan incidental sampling. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa financial management 

behavior, financial attitude, parental teaching, internal locus of control dalam 

ketogori baik dan financial literacy dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh positif financial attitude, parental teaching, 

internal locus of control, dan financial literacy terhadap financial management 

behavior. Financial attitude, parental teaching, dan internal locus of control 

berpengaruh positif terhadap financial literacy. Parental teaching dan internal 

locus of control berpengaruh positif terhadap financial management behavior 

melalui financial literacy. Financial attitude tidak berpengaruh terhadap financial 

management behavior melalui financial literacy. 

Simpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif financial attitude, 

parental teaching, internal locus of control, dan financial literacy terhadap 

financial management behavior. Adanya pengaruh positif financial attitude, 

parental teaching, dan internal locus of control terhadap financial literacy. Ada 

pengaruh positif parental teaching dan internal locus of control terhadap financial 

management behavior melalui financial literacy sebagai variabel intervening. 

Tidak berpengaruh financial attitude terhadap financial management behavior 

melalui financial literacy sebagai variabel intervening. Saran yang diberikan adalah 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 untuk menerapkan 

kebiasaan berperilaku yang baik dalam mengelola keuangan sehari-hari dengan 

cara meningkatkan financial literacy. 
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ABSTRACT 

Sari, Elita. 2020. “The Influence of Financial Attitude, Parental Teaching, and 

Internal Locus of Control on Financial Management Behavior through The 

Financial Literacy as Mediation Variable ( Case Studies of  S1 Students of 

Universitas Negeri Semarang in year 2017)”. Final Project. Department of 

Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang.  

Advisor: Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si.  

 

Keywords: Financial Attitude, Parental Teaching, Internal Locus of Control, 

Financial Management Behavior, Financial Literacy. 

 

Undergraduate students at Universitas Negeri Semarang  year 2017 have not 

been able to do financial management properly, 53.3% of students experience a 

deficit of allowance and 75% of students do not make a monthly expenditure and 

expenditure budget. The purpose of this study is to determine whether there is an 

influence of financial attitude, parental teaching, and internal locus of control on 

financial management behavior both directly and through financial literacy as an 

mediation variable. 

This study uses a quantitative approach. The population of this research is 

students of Universitas Negeri Semarang in the year 2017 amounted 6.361 students 

and sampling of 376 students based on Slovin’s formula. The sampling technique 

uses incidental sampling. Method of collecting data by using questioner. Data 

analysis techniques using descriptive analysis, path analysis and sobel test.   

Descriptive analysis results show that financial management behavior, 

financial attitude, parental teaching, internal locus of control in good category and 

financial literacy in the category are quite good. The results showed there were 

positive effects of financial attitude, parental teaching, internal locus of control, and 

financial literacy on financial management behavior. Financial attitude, parental 

teaching, and internal locus of control have a positive effect on financial literacy. 

Parental teaching and internal locus of control have a positive effect on financial 

management behavior through financial literacy. Financial attitude has no effect on 

financial management behavior through financial literacy. 

The conclusion of this research is the positive influence of financial attitude, 

parental teaching, internal locus of control, and financial literacy on financial 

management behavior. The positive influence of financial attitude, parental 

teaching, and internal locus of control on financial literacy. There is a positive 

influence of parental teaching and internal locus of control on financial 

management behavior through financial literacy as an intervening variable. No 

effect on financial attitude towards financial management behavior through 

financial literacy as an mediation variable. The suggestion given is a student of 

Universitas Negeri Semarang in the year 2017 to apply good behavior habits in 

managing daily finance by increasing financial literacy. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman membawa berbagai perubahan dan kemajuan dalam 

segala bidang, baik dalam hal teknologi, informasi, pendidikan, kesehatan, 

termasuk bidang perekonomian. Era globalisasi yang membawa peningkatan serta 

pertumbuhan perekonomian seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia 

memberikan dampak terhadap perilaku keuangan masyarakat Indonesia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan 

yang tidak terbatas inilah yang terkadang menjadi salah satu faktor penyebab 

seseorang bergaya hidup konsumtif. Financial management behavior yang tidak 

baik dapat disebabkan oleh gaya hidup konsumtif masyarakat yang dapat 

menyebabkan kegagalan finansial. 

Faktor penyebab pola hidup konsumtif lainnya adalah mudahnya akses untuk 

memperoleh barang dan jasa pemuas kebutuhan yang menyebabkan sesorang tidak 

rasional dalam membelanjakan uang.. Berbagai jenis produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh pasar semakin meningkat. Masyarakat cenderung melakukan 

pembelian tanpa memperhatikan prinsip keuangan yang ada yaitu membeli barang 

dan jasa yang dibutuhkan (need), bukan yang diinginkan (want). Masyarakat lebih 

sering melakukan pembelian sesuai dengan keinginan bukan sebagai kebutuhan 

(Shalahuddinta & Susanti, 2014). Seseorang harus dapat mengelola dan 

mengalokasikan uangnya secara tepat guna dengan cara membuat skala prioritas 

dari barang-barang yang akan dibeli sehingga semua kebutuhan dapat tercapai. 



2 
 

 
 

Memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Indonesia harus mampu 

mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global di era MEA. Salah satu 

cara dalam menyikapi keuangan adalah individu mengontrol pengeluaran keuangan 

pribadinya. Ketidakmampuan individu dalam mengelola keuangan akan berdampak 

pada rendahnya tingkat kesejahteraan hidup individu tersebut. Ketidakmampuan 

pengelolaan keuangan juga akan berdampak luas pada perekonomian suatu negara 

yang dapat memicu timbulnya kejahatan sosial. Kejahatan sosial tersebut meliputi 

pengangguran, kemiskinan, tindak kriminal yang akan memperburuk keadaan 

perekonomian suatu negara. 

Financial management behavior masyarakat masih tergolong kurang baik 

yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan. Berdasarkan hasil 

Survei Nasional  Literasi dan Inklusi Keuangan (SNKI) tahun 2016 yang direvisi 

pada tahun 2017 oleh OJK yang dilakukan terhadap 9.680 responden dari 34 

provinsi dan 64 kota/kabupaten menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan 

masyarakat Indonesia hanya 29,7% dan tingkat inklusi keuangan 67,8%. 

Rendahnya tingkat literasi ini menyebabkan individu cenderung ceroboh dalam 

membelanjakan uang yang mereka miliki. Masyarakat Indonesia juga mulai 

meninggalkan kebiasaan menabung, hal ini tercermin dari menurunnya Marginai 

Propensity to Save (MPS) dalam 5 tahun terakhir yaitu 30,87% dan naiknya 

Marginal Prosperity to Consume (MPC) dengan jumlah masyarakat kelas 

menengah berjumlah 130 juta lebih, (Herdjiono & Damanik, 2016). 

 



3 
 

 
 

Hasil survei Manulife pada tahun 2016 mengungkapkan bukti bahwa 

masyarakat Indonesia cenderung berperilaku tidak rasional di bidang keuangan. 

Menurut Arifin (2017), terdapat empat poin yang dapat disimpulkan dari hasil 

survei Manulife, yaitu: (1) 70% pemegang saham mayoritas tidak memiliki target 

jumlah tabungan jangka panjang, (2) 53% investor menghabiskan 70% atau lebih 

dari pendapatan mereka dalam waktu satu bulan, (3) 10% investor menghabiskan 

90% atau lebih pendapatannya, dan (4) 40% dari investor tidak memonitor 

pengeluaran mereka. Hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Indonesia memiliki perencanaan keuangan jangka panjang yang buruk. Terlebih 

lagi pengelolaan keuangan di kalangan anak muda menjadi hal yang penting untuk 

menunjang keputusan ekonomis yang akan diambilnya. 

Financial management behavior di kalangan anak muda mendapatkan 

perhatian yang serius dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, lembaga 

keuangan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Saat ini anak mudah hidup di 

tengah-tengah zaman yang serba canggih dan menawarkan kemudahan. Pembuatan 

dan penggunaan kredit yang mudah dan gaya hidup yang serba mahal telah menjadi 

hal yang wajar. Anak muda seringkali memasuki dunia perkuliahan tanpa memiliki 

tanggungjawab dan pengetahuan terhadap sumber dan pengelolaan keuangan 

mereka dengan cermat yang berakibat pada salahnya pengambilan keputusan. 

Mahasiswa adalah salah satu komponen masyarakat yang berpengaruh cukup 

besar terhadap perekonomian negara karena mahasiswa nantinya akan memasuki 

dunia kerja dan harus bisa secara bijak mengatasi masalah keuangan mereka. 

Fenomena yang ada saat ini tidak mencerminkan bahwa mahasiswa adalah salah 
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satu komponen masyarakat yang tergolong berpendidikan tinggi. Khairani & 

Alfarisi (2019) menyatakan salah satu permasalahan yang terjadi pada mahasiswa 

saat ini adalah tidak adanya pembentukan skala prioritas atas kegiatan ekonominya. 

Menurut Herdjiono & Damanik (2016) mahasiswa berada pada waktu yang sangat 

penting dalam kehidupan mereka di mana mereka menghadapi kemandirian 

finansial dan mulai melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Department of Education and 

Training, Save the Children dalam Mien & Thao (2015), yang dilakukan pada 

mahasiswa di Vietnam tahun 2012 meengungkapkan bahwa sebagian besar 

keuangan mahasiswa digunakan untuk membeli pakaian, kosmetik, makan di 

restoran serta membeli tiket bioskop. Keputusan pembelian tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa di Vietnam tidak rasional dalam membelanjakan uangnya, 

karena tidak berkaitan dengan kebutuhan namun sekedar memenuhi keinginan. Hal 

ini serupa dengan permasalahan pengelolaan keuangan yang dialami oleh 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Mahasiswa yang sebagian besar 

merupakan anak-anak yang jauh dari kampung halaman atau perantauan tidak 

pandai mengatur keuangannya, maka uang yang telah disiapkan untuk sebulan akan 

habis sebelum waktunya (Busyro, 2019). Situasi ini membuktikan bahwa 

mahasiswa tidak memiliki kemampuan merencanakan keuangan dengan baik. 

Padahal perencanaan keuangan yang baik sangat dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan terhindar dari kegagalan finansial. 

Financial management behavior mahasiwa juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan pertemanan, mudahnya akses ke tempat hiburan, kuliner serta pengguan 
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sosial media yang serba canggih. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi 

dan Informatika Republika Indonesia yang dikutip dari kompas.com (2019), 

pengguna internet Indonesia berada di posisi nomor enam dunia setelah Tiongkok, 

Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Hasil survei penetrasi pengguna internet 

2018 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

menunjukkan usia 15-34 tahun menduduki urutan tertinggi pengguna internet 

mencapai 91%. Penggunaan internet tidak terlepas dari aplikasi online (e-

commerce). Sebagian besar generasi millenial memiliki prinsip hidup you only live 

once (kamu hanya hidup sekali). Bagi mereka, menghabiskan separuh 

penghasilannya untuk gaya hidup serba instan, seperti memanfaatkan layanan 

transportasi online, belanja di berbagai e-commerce atau bisnis online dan kepuasan 

penggunaan gawai adalah kebutuhan dan hal yang sangat wajar. Meski banyak 

generasi millenial yang pintar, kreatif, dan inovatif dalam berbagai hal, namun tak 

sedikit diantaranya yang tidak cerdas dalam mengelola keuangan. 

Pada tahun 2015, Mastercard melakukan sebuah riset dengan mewawancarai 

2272 responden yang berasal dari 14 negara di antaranya Indonesia, Hongkong, 

Vietnam, Korea Selatan dan Thailand. Penelitian tersebut menyebutkan sekitar 50 

persen konsumen Indonesia merupakan konsumen yang paling gegabah, di mana 

mereka membeli sebuah produk tanpa perencanaan atau spontan. Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga pernah melakukan sebuah survei mengenai 

budaya konsumtif masyarakat Indonesia. Hasil survei tersebut menyimpulkan 

bahwa masyarakat Indonesia memiliki perilaku konsumtif yang tinggi. Survei yang 

sama juga dilakukan oleh badan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 
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terhadap keuangan millenial. Hasil survey tersebut menyebutkan bahwa 

pengeluaran pada keuangan millenial terletak pada konsumsi. Angka tertinggi 

mencapai 60 persen, sedangkan terendah 39,5 persen. Seorang konsultan ekonomi 

terkenal Indonesia, Aakar Abyasa Fidzono, mengatakan sebanyak 23 persen 

generasi millenial sudah memikirkan jangka panjang sedangkan sisanya hanya 

menghabiskan uang terutama untuk gaya hidup, dikutip dari analisadaily.com 

(2019). 

Penelitian ini mengkaji financial management behavior mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang khususnya angkatan 2017 atau semester enam. 

Mahasiswa semester enam termasuk golongan generasi millenial yang idealnya 

telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan, sehingga memiliki perilaku 

keuangan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifa (2019) 

dapat diketahui bahwa sebagian besar penggunaan uang saku mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2016 digunakan untuk kebutuhan lain 

seperti nonton bioskop, jalan-jalan dan fashion memiliki persentase sebesar yaitu 

26%. Pengeluaran untuk kebutuhan kuliah hanya sebesar 22%. Data tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa anggaran mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan lebih 

kecil dibandingkan dengan kebutuhan lain-lain. Mahasiswa menghabiskan uang 

mereka untuk hal bersenang-senang daripada memenuhi kebutuhan penunjang 

untuk perkuliahan yang merupakan investasi untuk masa depan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki financial management behavior yang 

kurang baik sehingga terdapat fenomena gap antara kondisi yang seharusnya 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa financial management behavior 

di mahasiswa UNNES terbilang rendah. Tingginya tingkat konsumtif pada 

mahasiswa menyebakan mahasiswa memiliki financial management behavior yang 

buruk. Mahasiswa sering dihadapkan dengan berbagai pilihan keuangan yang 

cukup rumit, termasuk membayar kebutuhan pribadi mereka atau sulitnya 

membedakan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Tidak jarang mahasiswa 

mengalami kehabisan uang saku sebelum jatah yang saku tersebut habis. Fenomena 

yang terjadi di Universitas Negeri Semarang ditemukan melalui observasi awal 

menggunakan angket dengan jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 yang dilakukan pada 10 Januari 

2020. Hasil observasi untuk penelitian ini dapat tergambarkan jelas dari data-data 

pengeluaran uang saku mahasiswa selama satu bulan. Data tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Rata-rata Alokasi Uang Saku Per Bulan Mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang Tahun Angkatan 2017 

No. Kegunaan Uang 

Saku 

Rata-rata 

(Rp) 

Surplus 

(%) 

Impas 

(%) 

Defisit 

(%) 

1 Kebutuhan Kuliah Rp 215.000 16,7% 30,0% 53,3% 

2 Kebutuhan Pokok Rp 388.000 

3 Kebutuhan di Luar 

Kuliah 

Rp 152.000 

4 Menabung Rp 84.000 

5 Defisit (Rp 55.667) 

Rata-rata Pemasukan Rp 783.333 100% 

Rata-rata Pengeluaran Rp 839.000 

Sumber: Data observasi diolah, 2020 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penggunaan uang saku mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 tidak sebanding antara 

pemasukan (uang saku) dengan pengeluaran. Dari data tersebut hanya 16,7% 
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mahasiswa yang mengalami surplus dalam penggunaan uang saku setiap bulannya. 

30% mahasiswa mengalami impas atau sebanding antara pemasukan (uang saku) 

dengan pengeluaran setiap bulannya. Sementara 53,3% mahasiswa mengalami 

defisit antara pemasukan dengan pengeluaran yang disebabkan banyaknya 

pengeluaran yang dilakukan oleh mahasiwa. Keadaan defisit biasanya 

dilatarbelakangi oleh sifat konsumtif mahasiswa yang tidak bisa mengontrol uang 

sakunya setiap bulan. 

Hasil obserwasi awal juga menyatakan bahwa 75% mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang tahun angkatan 2017 tidak membuat anggaran pengeluaran dan 

belanja untuk pengeluaran setiap bulannya. Mahasiswa juga tidak melakukan 

pencatatan pengeluaran dan belanja baik harian atau mingguan. Tingkat menabung 

yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan hasil yang rendah dan tidak 

sebanding dengan pengeluaran di luar kebutuhan kuliah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa memiliki financial management behavior yang kurang baik 

sehingga terdapat fenomena gap antara kondisi ideal dengan kenyataan yang 

terdapat di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengkaji mengapa hal tersebut dapat terjadi baik secara teoritis maupun empiris. 

Penelitian financial management behavior sesuai dengan Theory of Planned 

Behavior (TPB) atau disebut juga dengan teori perilaku terencana merupakan 

pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). TRA atau disebut juga 

dengan teori perilaku beralasan telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Ajzen dan 

Fishbein pada tahun 1980. Theory of planned behavior mengacu pada teori yang 

menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang 
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menonjol mengenai perilaku tersebut. Terdapat empat komponen dalam Theory of 

planned behavior yaitu: intensi atau niat (intention), sikap (attitude), norma 

subjektif (subjective norm), dan kendali perilaku yang dipersepsikan (perceived 

behavioral control). Intensi mengacu pada niat sesorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. Sedangkan sikap mengacu pada perasaan mendukung atau memihak, atau 

perasaan tidak mendukung atau tidak memihak terhadap suatu objek yang akan 

disikapi. Norma subjektif mengacu pada persepsi individu terhadap apakah 

individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan 

motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. 

Sementara kendali perilaku yang dipersepsikan atau disebut juga kontrol perilaku 

mengacu pada persepsi-persepsi individu akan kemampuannya untuk menampilkan 

perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan untuk mewujudkan perilaku 

tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980).  

Teori pendukung dari Theory of Planned Behavior (TPB) adalah Social 

Learning Theory. Social learning theory ditemukan oleh Albert Bandura seorang 

psikolog pada Universitas Standfor Amerika Serikat pada tahun 1986. Menurut 

social learning theory yang terpenting adalah kemampuan seseorang untuk 

mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan 

mengenai perilaku mana yang akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-

perilaku yang telah terpilih (Jarvis, 2000). Menurut social learning theory, proses 

belajar seseorang dapat diringkas dalam empat tahap yaitu: atensi/perhatian, retensi, 

reproduksi gerak, serta penguatan dan motivasi. 



10 
 

 
 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi financial management behavior 

yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Khairani & 

Alfarisi (2019) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

management behavior mahasiswa adalah financial attitude, financial knowledge, 

pendidikan orang tua dan parental income. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Herawati et al (2018) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial behavior mahasiswa akuntansi di Bali  adalah financial literacy, financial 

self-efficacy, dan social economic status. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri 

& Tasman (2019), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

management behavior pada generasi millenial di Kota Padang adalah financial 

literacy dan income. Penelitian yang dilakukukan oleh Ida, Dwinta (2010), 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi financial management behavior 

adalah locus of control, financial knowledge, dan income. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartono & Asandimitra (2018), 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi financial management behavior 

adalah pendapatan, pendidikan tinggi, financial knowledge, financial literacy, 

financial attitude, dan locus of control. Pada penelitian ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi financial management behavior lebih mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Resma et al (2017), yang menyatakan bahwa perilaku 

pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: literasi keuangan, 

kecerdasan spiritual, dan pendidikan keuangan keluarga, tanpa mengabaikan 

faktor-faktor lainnya sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi financial 
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management behavior dalam penelitian ini adalah financial attitude, parental 

teaching, internal locus of control, dan financial literacy. 

Financial management behavior adalah kemampuan seseorang dalam 

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

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

2013). Munculnya financial management hehavior, merupakan dampak dari 

besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan 

tingkat pendapatan yang diperoleh. Seseorang yang memiliki financial 

management behavior yang baik akan memiliki tanggung jawab keuangan untuk 

mengelola uang dan asset lainnya dengan cara yang produktif. Tugas utama 

pengelolaan keuangan adalah proses penganggaran. Anggaran bertujuan untuk 

memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat 

waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam keuangan yang 

sama. 

Faktor yang mempengaruhi financial management behavior adalah financial 

attitude (sikap keuangan). Financial attitude adalah keadaan pikiran, pendapat serta 

penilaian tentang keuangan (Herdjiono & Damanik, 2016). Sikap mengacu pada 

bagaimana seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur 

dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini. Ketika individu terobsesi 

dengan uang, ia akan berpikir bagaimana memperoleh dan cara menggunakannya. 

Seseorang yang memiliki financial attitude yang baik besar kemungkinan individu 

tersebut semakin baik dalam melakukan financial management behavior, 

sebaliknya jika financial attitude atau penilaian keuangan yang dimiliki rendah 
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maka financial management behavior yang dimiliki juga rendah. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yahaya et al (2019) yang menyatakan 

bahwa financial attitude berpengaruh terhadap financial management behavior. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khairani & Alfarisi (2019) juga menyatakan 

hasil yang sama bahwa financial attitude berpengaruh terhadap financial 

management behavior. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiawati 

& Asandimitra (2018) yang menyatakan bahwa financial attitude tidak berpengaruh 

terhadap financial management behavior. Hasil yang sama juga diperoleh oleh 

(Lianto & Elizabeth, 2017) yang menyatakan bahwa financial attitude tidak 

berpengaruh terhadap financial management behavior. 

Faktor lain yang mempengaruhi financial management behavior adalah 

parental teaching (pendidikan keuangan di keluarga). Parental teaching adalah 

proses belajar individu dari anggota keluarga yang mana salah satunya adalah 

belajar mengelola uang dari orang tua (Resma et al., 2017). Pendidikan dari orang 

tua merupakan prediktor yang besar dari pengetahuan keuangan. Keluarga 

merupakan tempat yang paling dominan dalam proses sosialisasi anak tentang 

masalah keuangan. Apabila parental teaching yang dimiliki oleh seseorang baik 

maka financial management behavior yang dimiliki juga baik, sebaliknya jika 

parental teaching yang dimiliki oleh seseorang buruk, maka financial management 

behavior yang dimiliki juga buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Resma et al (2017) yang menyatakan bahwa parental teaching berpengaruh 

positif terhadap financial management behavior. Penelitian yang dilakukan oleh 

Akben-selcuk (2015) juga menyatakan hasil yang sama bahwa parental teaching 
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berpengaruh positif terhadap financial management behavior. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khairani & Alfarisi (2019) yang menyatakan bahwa 

parental teaching berpengaruh negatif terhadap financial management behavior. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moeliono & Nadya (2017) juga menyatakan bahwa 

parental teaching tidak berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior. 

Internal locus of control (kontrol diri seseorang) sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi financial management behavior. Locus of control adalah cara 

pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat 

mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Individu dengan internal locus of 

control  cenderung menganggap bahwa ketrampilan (skill), kemampuan (ability), 

dan usaha (effort) lebih menentukan apa yang mereka peroleh dalam hidup mereka. 

Bagi seseorang yang mempunyai internal locus of control akan memandang dunia 

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

dalamnya. Semakin tinggi tingkat internal locus of control yang dimiliki seseorang 

maka akan semakin tinggi pula financial management behavior yang dimiliki oleh 

orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat internal locus of control yang 

dimiliki seseorang maka akan semakin rendah pula financial management behavior 

yang dimiliki oleh orang tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Herlindawati (2015) menyatakan bahwa locus 

of control berpengaruh positif terhadap financial management behavior. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Kholilah & Iramani (2013) juga menyatakan hal yang 

sama bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap financial management 
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behavior. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017) yang 

menyatakan bahwa locus of control tidak berpengaruh terhadap financial 

management behavior. Penelitian yang dilakukan oleh Ida, Dwinta (2010) juga 

menyatakan hasil yang sama bahwa locus of control tidak berpengaruh terhadap 

financial management behavior. 

Selain tiga faktor yang telah dijelaskan di atas, diantaranya financial attitude, 

parental teaching, dan internal locus of control, ada salah satu faktor lain yang juga 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu financial literacy. Financial literacy dalam 

penelitian ini menjadi variabel mediasi karena pengaruh variabel  financial attitude, 

parental teaching, dan internal locus of control secara koefisien memiliki pengaruh 

yang lemah terhadap financial management behavior. Kehadiran variabel financial 

literacy diperlukan sebagai variabel mediasi dengan alasan, baik secara rasional, 

teoritis maupun empiris, akan dapat memperkuat pengaruh variabel financial 

attitude, parental teaching, dan internal locus of control terhadap financial 

management behavior. Financial literacy dapat diartikan sebagai pengetahuan 

keuangan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Romadoni, 2015). 

Financial literacy merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari 

masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam 

financial management behavior.  

Memiliki financial literacy merupakan hal yang paling penting untuk 

mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Financial management behavior yang 

tepat ditunjang dengan financial literacy yang baik, sebaliknya, financial 

management behavior yang tidak tepat karena tidak ditunjang dengan financial 
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literacy yang baik (Yushita, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Herawati et al (2018) yang menyatakan bahwa financial literacy berpengaruh 

terhadap financial management behavior. Penelitian yang dilakukan oleh 

Edirisinghe & Amarasinghe (2017) juga menyatakan hal yang sama bahwa 

financial literacy berpengaruh terhadap financial management behavior. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yap et al (2018) yang menyatakan bahwa 

financial literacy tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. 

Hasil yang menyatakan bahwa financial literacy tidak berpengaruh terhadap 

financial management behavior juga terdapat dalam penelitian (Prihastuty & 

Rahayuningsih, 2018). 

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji 

lebih dalam mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap financial 

management behavior dengan judul “Pengaruh Financial Attitude, Parental 

Teaching, dan Internal Locus of Control terhadap Financial Management 

Behavior melalui Financial Literacy sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang hanya 

berkisar 29,7%. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN 

seperti Filipina 27%, Malaysia 66%, dan Singapura sebesar 98%. 
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2. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat konsumtif yang tinggi. 

3. Penetrasi internet di Indonesia yang berada pada posisi enam dunia serta 

penggunaan internet di Indonesia yang didominasi oleh generasi millennial. Di 

mana hampir seluruh penghasilannya untuk gaya hidup serba instan, seperti 

memanfaatkan layanan transportasi online, belanja di berbagai e-commerce 

atau bisnis online.  

4. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi secara tidak langsung akan 

mempengaruhi pola pikir mahasiswa sebagai generasi millennial dan 

menjadikan mereka cenderung ingin memperbarui penampilannya sesuai 

dengan trend yang sedang berkembang di masyarakat sehingga dapat 

menimbulkan perilaku konsumtif yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan. 

5. Mahasiswa tidak memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. 

Padahal pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam pengabilan 

keputusan ekonomis sehari-hari. 

6. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap financial management 

behavior Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017 adalah 

financial attitude, parental teaching, internal locus of control, dan financial 

literacy. 

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 financial management behavior yaitu financial attitude (sikap 
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keuangan), parental teaching (pembelajaran keuangan oleh orang tua), dan internal 

locus of control (kendali diri dari dalam seseorang) sebagai faktor yang 

mempengaruhi financial management behavior (manajemen perilaku keuangan). 

Peneliti juga membatasi responden pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri 

Semarang Tahun Angkatan 2017. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh positif financial attitude terhadap financial management 

behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 

2017? 

2. Apakah ada pengaruh positif parental teaching terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017? 

3. Apakah ada pengaruh positif internal locus of control terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017? 

4. Apakah ada pengaruh positif financial literacy terhadap  financial management 

behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 

2017? 

5. Apakah ada pengaruh positif financial attitude terhadap financial literacy pada 

Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017? 
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6. Apakah ada pengaruh positif parental teaching terhadap financial literacy 

pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017? 

7. Apakah ada pengaruh positif internal locus of control terhadap financial 

literacy pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 

2017? 

8. Apakah ada pengaruh positif financial attitude melalui financial literacy 

terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas 

Negeri Semarang tahun angkatan 2017? 

9. Apakah ada pengaruh positif parental teaching melalui financial literacy 

terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas 

Negeri Semarang tahun angkatan 2017? 

10. Apakah ada pengaruh positif internal locus of control melalui financial 

literacy terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh financial attitude terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh parental teaching terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017. 
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3. Menguji dan menganalisis pengaruh internal locus of control terhadap 

financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2017. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh financial literacy terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh financial attitude terhadap financial 

literacy pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 

2017. 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh parental teaching terhadap financial 

literacy pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 

2017. 

7. Menguji dan menganalisis pengaruh internal locus of control terhadap 

financial literacy pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun 

angkatan 2017. 

8. Menguji dan menganalisis pengaruh financial attitude melalui financial 

literacy terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017. 

9. Menguji dan menganalisis pengaruh parental teaching melalui financial 

literacy terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017. 
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10. Menguji dan menganalisis pengaruh internal locus of control melalui financial 

literacy terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 

Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik 

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

1.6.1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang financial 

management behavior, financial literacy, financial attitude, parental 

teaching, dan internal locus of control. 

b. Menerapkan theory of planned behavior dan social learning theory 

kaitannya dengan financial management behavior. 

c. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain dan dapat menjadi referensi 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai financial management behavior. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang pengaruh financial attitude, parental 

teaching, dan internal locus of control terhadap financial management 

behavior melalui financial literacy. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan dan motivasi 

pada mahasiswa dalam menerapkan perilaku pengelolaan keuangan dengan 

baik dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kualitas akademik khususnya dalam mata kuliah mengenai 

manajemen keuangan. 

d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi orang tua mahasiswa 

mengenai kemampuan perilaku pengelolaan keuangan yang dimiliki 

anaknya, dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan supaya orang tua 

senantiasa mengawasi dan mengontrol perilaku pengelolaa keuangan 

anaknya. 

1.7. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Akben-selcuk (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial behavior pada mahasiswa di Turki yaitu financial literacy, parental 

teaching, financial attitude, work experience, dan financial behavior. Tujuan 

penelitian yang dilakukan oleh Akben-selcuk (2015) adalah untuk menyelidiki dan 

mengetahui hubungan antara financial literacy, parental teaching, financial 

attitude, dan work experience terhadap financial behavior pada 1538 mahasiswa 
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perguruan tinggi negeri maupun swasta di Turki. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa financial literacy, parental teaching, financial attitude, dan work experience 

berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. 

Orisinalitas dalam penelitian ini adalah adanya penghapusan dan penambahan 

variabel independen serta mengganti salah satu variabel independen menjadi 

variabel intervening. Variabel independen yang dihapus adalah work experience 

sebab mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang rata-rata merupakan fresh 

graduate dan menambahkan satu variabel independen baru yaitu internal locus of 

control. Variabel financial literacy yang semula menjadi variabel independen pada 

penelitian ini diganti menjadi variabel intervening karena variabel financial literacy 

secara koefisien memiliki pengaruh lebih kuat daripada variabel independen. Model 

penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini juga baru dengan financial literacy 

memediasi pengaruh financial attitude, parental teaching, dan internal locus of 

control terhadap financial management behavior. Lokasi dalam penelitian ini juga 

baru yaitu pada mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1. Kajian Teori Dasar 

2.1.1.  Theory of Planned Behavior 

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

adalah teori yang memprediksi perilaku individu yang direncanakan yang 

dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Theory of planned behavior ini merupakan 

pengembangan dari theory of reasoned action (TRA). Theory of planned behavior 

memiliki fokus yang sama dengan theory of reasoned action yaitu niat atau intensi 

seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Teori tindakan beralasan mengatakan 

bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan 

yang teliti dan beralasan dan berdampak pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak 

banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang lebih spesifik terhadap 

sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma 

subjektif (keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat). 

Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma subjektif membentuk suatu 

intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.   

Theory of reaction action atau teori perilaku beralasan sendiri telah 

dikembangkan lebih dulu oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. 

Theory of reasoned action ini lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian 

yang mengkaji teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Menurut 

theory of reasoned action, keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan 

hasil dari proses yang rasional. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan dan 
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hasilnya dinilai, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu (intensi). Dalam teori ini, intensi untuk melakukan perilaku ditentukan oleh 

dua determinan dasar, yaitu determinan diri dan determinan pengaruh sosial (Ajzen 

& Fishbein, 1980). 

Theory of reaction action kemudian diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen 

(1991). Modifikasi dari teori ini dinamakan Theory of Planned Behavior (Teori 

Perilaku Terencana) dengan menambahkan komponen determinan berupa 

perceived behavior control yang berbertujuan untuk mengatasi masalah kontrol 

perilaku yang belum lengkap dalam teori terdahulu. Sehingga dalam teori ini 

diperoleh keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, 

pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga 

komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi niat atau intensi dan pada 

akhirnya akan menentukan perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak. 

Apabila theory of planned behavior ini digambarkan ke dalam suatu gambar, maka 

akan tampak seperti gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 

Attitude toward 

the behavior 

Subjective Norm 

Perceived Behavior 

Control 

Intention Behavior 
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Adapun komponen-komponen dalam theory of planned behavior dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Intensi atau Niat (Intention) 

Intensi mempengaruhi perilaku secara langsung serta merupakan indikasi 

sebarapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku dan seberapa 

besar yang dilakukan untuk menerapkan sebuah perilaku yang dikehendaki. 

Intensi atau niat mencerminkan kemauan seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. 

2. Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward the Behavior) 

Sikap (attitude) merupakan predisposisi yang bersifat khas dan bisa memulai 

atau mengarahkan tingkah laku. Sikap dapat berbeda-beda cakupannya mulai 

dari sangat khusus sampai sangat umum dan biasanya mengandung penilaian 

terhadap objek tertentu (Hall & Lindzey, 2010). 

3. Norma Subjektif (Suvjective Norm) 

Ajzen (1991) berpendapat bahwa norma subjektif merupakan pengaruh dari 

orang-orang disekitar 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 disekitar yang 

direferensikan meliputi orang tua, keluarga, pasangan, teman, rekan kerja dan 

sebagainya. 
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4. Kendali Perilaku yang dipersepsikan (Perceived Behavioral Control) 

Ajzen (1991) berpendapat bahwa kendali perilaku yang dipersepsikan atau 

disebut juga dengan 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. 

Theory of planned behavior sangat mendukung topik penelitian yang akan 

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

suatu perilaku manusia, dalam penelitian ini adalah perilaku financial management 

behavior. Dalam toeri ini perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor sikap, di mana 

sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah financial attitude. Parental 

teaching dalam penelitian ini merupakan norma subjektif yang turut serta 

mempengaruhi perilaku financial management behavior seseorang. Sedangkan 

kendali perilaku dalam penelitian adalah kendali dalam diri individu yaitu internal 

locus of control yang akan mengendalikan perilaku individu tersebut. Sementara 

financial literacy dalam penelitian mampu menjadi intensi yang akan mengontrol 

perilaku individu untuk melakukan perilaku perilaku financial management 

behavior secara baik atau tidak. 

2.1.2.  Social Learning Theory  

Social learning theory adalah teori yang ditemukan oleh seorang psikologi 

dari Universitas Stanford Amerika Serikat, Albert Bandura pada tahun 1986. Social 

learning theory pada awalnya dikenal dengan teori observational learning (belajar 

observasional). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori 
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belajar perilaku, tetapi lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat-isyarat 

perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Menurut social learning theory 

yang terpenting adalah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi 

dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan 

ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang telah dipilih. Bandura 

sependapat bahwa perilaku kita lebih banyak dipelajari melalui pengkondisian 

operan, tetapi Bandura melihat pengaruh utama terhadap perilaku adalah hasil dari 

meniru perilaku model. Melalui sebuah studi klasik, Bandura menunjukkan 

kecenderungan anak untuk meniru perilaku orang dewasa (Jarvis, 2000). 

Social learning theory menunjukkan bahwa seseorang mempelajari 

perannya dan peran orang lain dalam kontak sosial. Selanjutnya, orang tersebut 

akan menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan peran sosial yang telah 

dipelajarinya itu. Cara yang sangat penting dalam belajar sosial, menurut aliran 

rangsang-balas, adalah tingkah laku tiruan (imitation), (Sarwono, 2014). 

Memahami tingkah laku sosial dalam proses belajar sosial, kita harus mengetahui 

prinsip-prinsip psikologi belajar. Menurut Miller dan Dollard (1941) ada empat 

prinsip dalam belajar yaitu: 

1. Dorongan, adalah rangsang yang sangat kuat yang mendorong manusia untuk  

bertingkah laku. Stimulus-stimulus yang cukup kuat biasanya bersifat biologis. 

Stimulus-stimulus yang cukup kuat ini disebut dorongan primer (primary drive) 

dan menjadi dasar utama untuk motivasi. Pada manusia yang berbudaya tinggi, 

dorongan primer jarang menjadi kepentingan pokok, kecuali dalam keadaan 

darurat. Pada manusia yang berbudaya tinggi, dorongan-dorongan primer 
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disosialisasikan menjadi dorongan untuk memperoleh uang, pujian, dan 

sebagainya. Menurut Miller & Dollard, semua tingkah laku didasari oleh 

dorongan, termasuk tingkah laku tiruan. 

2. Isyarat, adalah rangsang yang menentukan bila dan di mana suatu tingkah laku-

balas akan timbul dan tingkah laku-balas apa yang akan terjadi. Dalam belajar 

sosial, isyarat yang terpenting adalah tingkah laku orang lain, baik yang langsung 

ditujukan kepada sesorang tertentu maupun tidak. 

3. Tingkah laku, dalam tingkah laku sosial belajar dengan cara coba dan ralat (trial 

and error learning) sangat penting. Belajar coba dan ralat dikurangi dengan 

belajar tiruan (imitation learning) di mana seorang anak tinggal meniru tingkah 

laku orang dewasa untuk dapat memberikan tingkah laku yang tepat sehingga ia 

tidak perlu membuang waktu untuk belajar dengan cara coba dan ralat. Peran 

guru, orang tua, dan orang dewasa dalam mendidik anak anak dan generasi muda 

sangat diperlukan. 

4. Ganjaran, adalah rangsang yang menentukan apakah suatu tingkah laku-balas 

akan diulang atau tidak dalam kesempatan lain. Ada dua macam ganjaran, yaitu 

ganjaran primer (yang memenuhi dorongan-dorongan primer), dan ganjaran 

sekunder (yang memenuhi dorongan-dorongan sekunder). 

Social learning theory bekerja berdasaran tiga asumsi, diantaranya adalah  

sebagai berikut: 

1. Bahwa individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di 

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

ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu 
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memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru tersebut akan menjadi 

perilaku dirinya. Proses pembelajaran menurut proses kognitif individu dan 

kecakapan dalam membuat keputusan. 

2. Terdapat hubungan yang erat antara individu dengan lingkungannya. 

Pembelajaran sosial akan terjadi dalam kaitannya tiga pihak yaitu lingkungan, 

perilaku, dan faktor-faktor pribadi. 

3. Hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang 

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

Atas dasar asumsi tersebut, maka social learning theory terjadi karena 

proses kognitif dalam diri individu tersebut yang memegang peranan dalam 

pembelajaran, sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh 

lingkungan. Melalui kognitif kita, berarti Bandura berasumsi tentang pikiran 

manusia dan menafsirkan pengalaman mereka. Sebagian besar manusia, belajar 

melalui pengamatan selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari social 

learning theory adalah pemodelan dari proses pengamatan tingkah laku seseorang. 

Menurut social learning theory, tingkah laku dan faktor lingkungan 

keduanya dapat dimodifikasi, kedua faktor tersebut tidak bisa disebut sebagai 

penentu utama perubahan perilaku. Tingkah laku yang kompleks diperoleh 

berdasarkan faktor tingkah laku individu, lingkungan, dan faktor pribadi yang 

bersifat internal. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi tindakan dan 

perilaku yaitu tingkah laku, lingkungan, dan faktor-faktor batiniah yang saling 

berkaitan. Teori ini juga telah digunakan sebagai dasar dalam mengkaji financial 



30 
 

 
 

management behavior pada penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan 

oleh (Rizkiawati & Asandimitra, 2018). 

Financial management behavior (perilaku pengelolaan keuangan) dalam 

penelitian ini merupakan suatu tingkah laku, financial attitude dan internal locus of 

control menunjukkan peristiwa dalam diri individu, sedangkan financial literacy 

merupakan suatu proses kognitif, dan parental teaching termasuk dalam faktor 

lingkungan. Financial management behavior sesuai dengan social learning theory 

yang dipengaruhi oleh financial attitude dan internal locus of control sebagai 

peristiwa dalam diri individu, financial literacy mewakili proses kognitif, dan 

parental teaching merupakan faktor lingkungan. 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1.  Financial Management Behavior 

2.2.1.1. Pengertian Financial Management Behavior 

Salah satu aspek penting dalam ilmu keuangan adalah financial 

management behavior. Financial management behavior berhubungan dengan 

tanggung jawab keuangan seseorang mengenai cara pengelolaan keuangan mereka 

Ida, Dwinta (2010). Tanggung jawab keuangan adalah proses pengelolaan 

keuangan dan aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif. Pengelolaan uang 

(manajemen uang) adalah proses menguasai menggunakan aset keuangan. Terdapat 

beberapa elemen yang masuk ke pengeloaan uang yang efektif, seperti pengaturan 

anggaran, menilai perlunya pembelian dan utang pensiun dalam kerangka waktu 

yang wajar. Tugas utama pengeloaan uang adalah proses penganggaran. Anggaran 

bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban 
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keuangan secara tepat waktu dengan mengunakan penghasilan yang diterima dalam 

periode yang sama. 

Financial management behavior juga dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, 

pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan) dana keuangan sehari-

hari (Kholilah & Iramani, 2013). Financial management behavior merupakan 

dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Pengeloaan keuangan yang 

efektif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keuangan dan menghindari 

terjadinya kegagalan pengelolaan keuangan yang bisa menimbulkan masalah 

jangka panjang. Tidak peduli seberapa besar pendapatan yang diterima jika uang 

tidak dikelola dengan baik maka krisis keuangan pribadi dapat saja terjadi. Lebih 

lanjut Amanah et al (2016) menjelaskan bahwa financial management behavior 

adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengatur 

keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut. 

Mengatur keuangan dalam hal ini meliputi perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpangan dana 

keuangan sehari-hari. Ilmu ini juga menjelaskan mengenai pengambilan keputusan 

yang irasional terhadap keuangan mereka. 

Sementara Resma et al (2017) menjelaskan bahwa financial management 

behavior merupakan sebuah proses bagaimana seorang individu maupun keluarga 

mampu mengatur keuangan pribadi dengan baik dan benar sehingga terjadi 

kekurangan. Kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan menjadi salah satu 
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faktor penting untuk menjadi sukses dalam hidup, sehingga pengetahuan dan 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar menjadi penting bagi anggota 

masyarakat khususnya individu. Pengelolaan keuangan tidak hanya untuk suatu 

organisasi atau instansi saja, akan tetapi pengelolaan keuangan juga dibutuhkan 

bagi diri kita sendiri agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dalam hal 

pengeluaran keuangan yang tidak diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan atau pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa financial management behavior atau perilaku keuangan adalah kemampuan 

seseorang dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan meliputi, perencanaan, penganggaran, pemakaian serta 

pengawasan terhadap pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperoleh untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan. Financial management behavior juga mengacu pada 

tanggung jawab seseorang untuk menghindari kegagalan finansial yang berakibat 

pada jangka pangjang. 

2.2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Management Behavior 

 Beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi financial management behavior. Menurut Akben-

selcuk (2015) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

management behavior yaitu: 

1. Financial literacy (literasi keuangan) yaitu rangkaian proses atau aktivitas yang 

meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan ketrampilan konsumen dan 

masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. 
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2. Parental teaching (pendidikan keuangan di kelurga) yaitu pola pendidikan 

keuangan yang diberikan di lingkungan keluarga.  

3. Attitude toward money (sikap terhadap uang) yaitu wujud perilaku seseorang 

sebagai hasil evaluasi terhadap manfaat kepemilikan, kegunaan, dan makna 

simbolis dari uang yang mempengaruhi perilaku individu tersebut. 

4. Work experience (pengalaman kerja) yaitu lamanya seseorang dalam bekerja 

sesuai dengan bidang pekerjaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida, Dwinta (2010) menyebutkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi financial management behavior yaitu: 

1. Locus of control (kendali diri) yaitu cara pandang seseorang terhadap suatu 

peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi 

padanya. 

2. Financial knowledge (pengetahuan keuangan) yaitu dasar faktor kritis dalam 

pengambilan keputusan keuangan yang merupakan pengembangan dari 

financial skill dan penggunaan financial tools. 

3. Income (pendapatan), yaitu total pendapatan kotor seorang individu tahunan 

yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi. 

2.2.1.3. Indikator Financial Management Behavior 

Perilaku pengelolaan keuangan seseorang berbeda-beda, terdapat beberapa 

ahli yang menyatakan indikator atau tolak ukur financial management behavior. 

Menurut Xiao & Dew (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 management 

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

keuangan yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala biaya 

dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah tindakan penyeimbangan, 

masukan uang tunai dan 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 uang adalah kemampuan seseorang 

memanfaatkan utang untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Marsh (2006) menjelaskan dimensi financial management behavior diukur 

dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut: 

1. Perilaku mengorganisasi, mahasiswa diminta untuk malaporkan 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 
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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 yang seharusnya tidak 

dibutuhkan oleh mahasiswa. 

Perilaku pengelolaan keuangan antara satu individu dengan individu 

lainnya berbeda-beda. Terdapat beberapa indikator financial management behavior 

yang dikemukakan oleh Nababan & Sadalia (2013), yaitu: 

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 tak terduga 

5. Menabung secara periodik 

6. Membandingkan harga antar toko atau swalayan atau supermarket sebelum 

memutuskan untuk melakukan pembelian 

Menurut Senduk, 2004 dalam (Herlindawati, 2015) terdapat lima ranah 

pendekatan dalam financial management behavior yaitu: 

1. Membeli dan memiliki sebanyak harta produktif 

2. Mengatur pengeluaran 

3. Berhati-hati dengan hutang 
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4. Menyisihkan uang untuk masa depan 

5. Memiliki proteksi 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan beberapa ahli di atas 

mengenai financial management behavior, maka penelitian akan menggunakan 

indikator yang dikemukan oleh (Marsh, 2006). Indikator tersebut yaitu perilaku 

mengorganisasi, perilaku pengeluaran, perilaku menabung, dan perilaku 

pemborosan. Indikator ini dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi 

mahasiswa dan diyakini dapat mendukung serta mempunyai peranan besar dalam 

financial management behavior. 

2.2.2.  Financial Attitude 

2.2.2.1. Pengertian Financial Attitude 

Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui 

gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek (Suit 

& Almasdi, 2006). Sikap dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sikap dalam 

bentuk fisik dan sikap dalam bentuk nonfisik. Sikap dalam bentuk fisik adalah 

tingkah laku yang terlahir dalam bentuk gerakan dan perbuatan fisik. Sikap dalam 

bentuk nonfisik, yang sering disebut mentalitas, merupakan gambaran keadaan 

kepribadian seseorang yang tersimpan dan mengendalikan setiap tindakannya yang 

tidak dapat dilihat serta sulit dibaca. Sikap dapat terlahir dalam bentuk ungkapan 

pemikiran atau tanggapan melalui pembicaraan (lisan) atau dalam bentuk tulisan, 

yang wujudnya dapat dilahirkan dalam dua kondisi, yaitu sikap dualisme. Menurut 

Hall & Lindzey (2010) sikap merupakan predisposisi yang bersifat khas dan bisa 

memulai atau mengarahkan tingkah laku. Sikap dapat berbeda-beda cakupannya 
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mulai dari sangat khusus sampai sangat umum dan biasanya mengandung penilaian 

terhadap objek tertentu. 

Financial attitude atau sikap keuangan dapat didefinisikan sebagai 

aplikasi prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan memelihara nilai melalui 

pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya sebaik-baiknya (Khairani & 

Alfarisi, 2019). Individu yang memiliki financial attitude yang baik maka ia akan 

mampu memperlihatkan sikapnya dalam mengelola keuangan dengan baik 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman keuangan yang dimilikinya. 

Financial attitude akan membentuk cara seseorang dalam menghabiskan waktu, 

menyimpan, menimbun, dan membuang-buang waktu. Financial attitude yang 

dimiliki oleh seseorang akan memainkan peran yang sangat penting dalam 

menentukan perilaku keuangan seseorang. 

Menurut Amanah et al (2016) financial attitude adalah keadaan pikiran, 

pendapat dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya yang diaplikasikan 

ke dalam sikap. Financial attitude adalah kecenderungan psikologis yang 

diekspresikan ketika mengevaluasi praktik manajemen keuangan yang 

direkomendasikan dengan beberapa tingkatan kesepakatan dan ketidaksepakatan. 

Sikap keuangan merupakan kunci besar dalam menentukan kesukseksan atau 

kegagalan keuangan pribadi. Seseorang yang memiliki financial attitude tidak akan 

mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan sehari-hari. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Prihartono & Asandimitra (2018) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara financial attitude dengan financial management behavior. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa financial attitude adalah 
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kecenderungan perasaan dan pikiran seseorang terhadap keuangan pribadi yang 

diterapkan dalam sikap sehari-hari. 

2.2.2.2. Indikator Financial Attitude 

Terdapat enam indikator financial attitude yang diungkapkan Furham 

(1984) dalam (Herdjiono & Damanik, 2016), yaitu: 

1. Obsession, merujuk pada pola piker seseorang tentang uang dan persepsinya 

tentang masa depan untuk mengelola uang dengan baik. 

2. Power, yaitu merujuk pada seseorang yang menggunakan uang sebagai alat 

untuk mengendalikan orang lain dan menurutnya uang dapat menyelesaikan 

masalah. 

3. Effort, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang 

sudah dikerjakannya. 

4. Inadequacy, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki 

uang. 

5. Retention, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin 

menghabiskan uang. 

6. Security, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno tentang uang 

seperti anggapan bahwa uang lebih baik hanya di simpan sendiri tanpa ditabung 

di bank atau untuk investasi. 

Menurut Xiao et al (2007) terdapat beberapa indikator financial attitude 

yaitu: 

1. Melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Seseorang dapat dikatakan 

memiliki financial attitude (sikap keuangan) yang baik apabila ia dapat 
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mengontrol pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan. Dengan melakukan hal 

tersebut maka dapat mencegah seseorang melakukan pengeluaran yang 

berlebihan. Sehingga pengeluaran yang dilakukan 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 

financial attitude 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 untuk kebutuhan yang tak terduga. 

4. Investasi jangka panjang. Seseorang dengan kemampuan financial attitude yang 

baik akan melakukan atau memiliki investasi. Salah satunya yang bisa dimiliki 

yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini berupa saham, 

obligasi, reksa dana, atau emas. 

5. Membayar utang setiap bulan. Dengan memiliki pengetahuan financial attitude 

yang baik seseorang akan dapat mengatur sikap keuangannya dengan baik 

sehingga ia dapat membayar utang atau tagihan yang ia miliki secara tepat 

waktu. 

Sementara indikator financial attitude menurut Herdjiono & Damanik 

(2016) adalah sebagai berikut: 

1. Uang dapat diandalkan 

2. Penggunaan uang untuk pengendalian orang lain 
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3. Penggunaan uang untuk penyelesaian masalah 

4. Penyimpanan uang 

5. Kebutuhan akan uang 

6. Pengontrolan terhadap uang 

Sedangkan indikator sikap keuangan (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 menyisihkan uang untuk menabung.  

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

melakukan pengelolaan keuangan seperti menjaga catatan keuangan, menulis 

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 bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan demi 

mencapai kesejahteraan keuangannya sendiri. 

Dari beberapa indikator yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai pengaruh financial attitude terhadap financial 

management behavior, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

mengacu pada pendapat (Anthony, 2011). Indikator tersebut adalah sikap terhadap 

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

manajemen keuangan, dan sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan. 
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2.2.3.  Parental Teaching 

2.2.3.1. Pengertian Parental Teaching 

Keluarga merupakan bentuk kelompok primer di mana dalam keluarga 

terletak peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian sesorang di 

dalamnya tingkah laku dan pengalamannya. Dengan kata lain, keluarga tempat 

pertama belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-

norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain. 

Sikap dan kebiasaan orang tua dalam keluarga akan mempengaruhi kehidupan 

individu dalam kehidupan masyarakat (Ahmadi, 2009).  Safaria (2004) menyatakan 

bahwa kemampuan anak dalam mengontrol perilakunya sendiri dipelajari melalui 

pengontrolan diri dari orang lain seperti orang tua, mengobservasi perilaku orang 

tua, atau anak secara langsung dilatih oleh orang tuanya untuk berperilaku tertentu 

melalui penerapan hukum dan hadiah. Perilaku positif dari anak pertama-tama 

merupakan hasil dari kontrol orang tuanya kemudian secara bertahap anak mulai 

mengontrol dirinya sendiri. 

Pendidikan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang, 

yang mampu membuat orang tersebut berpikir jenih untuk melakukan segala 

sesuatu yang ingin dia lakukan (Resma et al., 2017). Pusat pendidikan yang pertama 

adalah lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan keluarga sangat efektif 

untuk diberikan kepada anak. Orang tua sebaiknya memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya karena peran orang tua sangat penting dalam proses pendidikan bagi 

mereka. Seorang manusia akan berproses menjadi lebih baik sepanjang siklus 

hidup. Spesifiknya belajar menjadi (learning to be) merupakan penentu bagaimana 
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berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup yang diperankan. Selanjutnya, untuk 

belajar, terdapat berbagai tempat yang dapat dijadikan tempat belajar dan salah 

satunya adalah belajar dalam keluarga. Belajar dalam keluarga berarti individu 

belajar dari anggota keluarga yang mana salah satunya adalah belajar mengelola 

uang dari orang tua. 

Akben-selcuk (2015) menyatakan bahwa pendidikan keuangan di keluarga 

merupakan bagaimana orang tua memainkan peran dan sosialisasi keuangan 

terhadap anak-anaknya. Romadoni (2015) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa pendidikan pengelolaan keuangan di keluarga merupakan tempat yang 

dikenal anak pertama kali dan merupakan tempat yang paling dominan dalam 

proses sosialisasi keuangan. Orang tua harus mampu mengenalkan pendidikan 

keuangan kepada anaknya sejak sedini mungkin karena pada saat itulah seorang 

anak mampu menyerap apa yang diajarkan dengan baik. Setiap orang tua harus 

mampu menunjukkan kebiasaan baik kepada anaknya, karena setiap anak akan 

selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa parental teaching adalah proses 

transformasi ilmu dari anggota keluarga dalam hal mengelola keuangan yang 

diajarkan oleh orang tua kepada anaknya melalui kebiasaan yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.2.3.2. Indikator Parental Teaching 

Owen (2003) menyatakan bahwa antuk memiliki ketrampilan keuangan 

dapat diukur melalui beberapa indikator: 

1. Menabung 
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2. Melakukan pembayaran secara mandiri atas kebutuhan tambahan mereka 

3. Mengelola uang saku 

4. Melakukan pekerjaan ringan di luar rumah 

Menurut Widayati (2012) indikator dalam pendidikan pengelolaan 

keuangan di keluarga meliputi: 

1. Kebiasaan menabung 

2. Melakukan pembayaran secara mandiri atas kebutuhan tambahan mereka 

3. Mengelola uang saku 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka penelitian ini akan 

menggunakan indikator pendidikan keuangan di keluarga yang dikemukakan oleh 

Owen (2003) menyatakan bahwa untuk memiliki ketrampilan mengelola keuangan 

dengan baik, paling tidak anak harus dilatih dalam hal menabung, melakukan 

pembayaran secara mandiri atas kebutuhan tambahan mereka, mengelola uang 

saku, dan melakukan pekerjaan ringan di luar rumah. 

2.2.4.  Internal Locus of Control 

2.2.4.1. Pengertian Internal Locus of Control 

Amanah et al (2016) mendefinisikan locus of control sebagai sebuah 

konsep psikologi mengenai keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka  

mengendalikan peristiwa yang mempengaruhi mereka. Locus of control terkait 

dengan tingkat kepercayaan seseorang tentang peristiwa, nasib, keberuntungan dan 

takdir yang terjadi pada dirinya, apakah karena faktor internal atau faktor eksternal. 

Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah 

dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya 
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(Kholilah & Iramani, 2013). Semakin tinggi tingkat locus of control yang dimiliki 

oleh individu maka financial management behaviornya akan semakin baik. 

Locus of control dalam psikologi sosial mengacu pada sejauh mana 

individu percaya bahwa mereka dapat mengontrol peristiwa-peristiwa yang 

mempengaruhi mereka. Memahami konsep yang dikembangkan oleh B. Rotter 

pada tahun 1954, sejak itu menjadi sebuah aspek penting dari studi kepribadian. B. 

Rotter mengemukakan konsep locus of control yakni mengacu pada keyakinan, 

harapan, atau sikap tentang keterkaitan antara perilaku seseorang dengan akibatnya. 

Locus of control menggambarkan seberapa jauh seseorang memandang hubungan 

antara perbuatan yang dilakukan (action) dengan akibat/hasilnya (outcome). 

Seseorang yang memiliki internal locus of control akan yakin bahwa 

mereka mempunyai kendali atas peristiwa dalam hidup mereka dan kesuksesan 

bukanlah hasil dari keberuntungan atau kesempatan. Individu dengan internal locus 

of control adalah orang-orang yang mempunyai ekspektasi yang digeneralisasikan 

bahwa tindakan mereka yang menyelematkan dirinya. Memiliki perasaan internal 

locus of control akan berhubungan positif dengan semua variabel kepribadian 

seperti mereka yang memiliki kontrol internal tinggi, lebih otonom, mengambil 

lebih banyak risiko, mempunyai tanggung jawab sosial yang kuat, lebih toleran, 

lebih empati, dan menunjukkan tingkat penalaran moral altruistis yang lebih tinggi 

(Feist & Feist, 2011). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa internal locus of control adalah keyakinan individu tentang 

kemampuannya dalam mempengaruhi semua kejadian dalam hidupnya dengan 

menyandarkan kepada keahlian yang dimilikinya. 
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2.2.4.2.  Dimensi Locus of Control 

Ida & Dwinta (2010) menyatakan terdapat dua dimensi locus of control yaitu: 

1. Internal Locus of Control 

Individu dengan internal locus of control cenderung menganggap bahwa 

ketrampilan (skiil), kemampuan (ability), dan usaha (effort) lebih menentukan 

apa yang mereka peroleh dalam hidup mereka. Seseorang dengan internal locus 

of control memiliki keyakinan bahwa nasib dalam kehidupannya berada di 

bawah kontrol dirinya sehingga keberhasilan atau kegagalan yang dialami 

merupakan tanggung jawab pribadi dan merupakan usaha sendiri. Hasil yang 

dicapai pada internal locus of control dianggap berasal dari aktivitas dirinya dan 

lebih banyak menyandarkan harapannya pada diri sendiri dan diidentifikasikan 

juga lebih menyenangi keahlian dibanding hanya situasi yang menguntungkan. 

Internal locus of control tepat diterapkan apabila peristiwa tersebut dinilai 

bernilai positif. 

2. External Locus of Control 

Individu dengan external locus of control cenderung memiliki keyakinan bahwa 

lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap nasib yang terjadi dalam 

kehidupannya. External locus of control akan memandang dunia sebagai sesuatu 

yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga 

perilaku individu tidak akan memiliki peran dalam hidupnya. External locus of 

control tepat diterapkan apabila peristiwa tersebut dinilai bernilai negatif. 
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2.2.4.3. Indikator Internal Locus of Control 

Kholilah & Iramani (2013) menyatakan terdapat beberapa indikator 

internal locus of control yaitu: 

1. Perasaan dalam menjalani hidup 

2. Kemampuan dalam mewujudkan ide 

3. Kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan 

4. Peran dalam mengontrol keuangan sehari-hari 

5. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah keuangan 

6. Kemampuan untuk mengubah hal-hal yang penting dalam kehidupan 

7. Tingkat keyakinan terhadap masa depan 

Sementara Ghufron & Risnawati (2012) menyebutkan beberapa ciri-ciri 

seseorang dapat dikatakan memiliki dimensi internal locus of control sebagai 

berikut: 

1. Suka bekerja keras 

2. Memiliki inisiatif 

3. Selalu berusaha menemukan pemecahan masalah  

4. Selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin  

5. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka penelitian ini akan 

menggunakan indikator internal locus of control yang dikemukakan oleh Ghufron 

& Risnawati (2012) menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki  internal locus 

of control adalah orang yang suka bekerja keras, memiliki inisiatif, selalu berusaha 
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menemukan pemecahan masalah, selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin, 

dan selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. 

2.2.5.  Financial Literacy 

2.2.5.1. Pengertian Financial Literacy 

Financial literacy berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam 

mengelola keuangan. Financial literacy juga berkaitan dengan proses yang dilalui 

oleh seseorang dengan mengkombinasikan ketrampilan dan pengetahuan yang 

dimilikinya untuk membuat sebuah keputusan dalam keuangan (Edirisinghe & 

Amarasinghe, 2017). Financial literacy menjadi salah satu kunci pemahaman 

konsep dan proses kemampuan seseorang dalam financial management behavior. 

Definisi lain financial literacy menurut penelitian yang dilakukan oleh Resma et al 

(2017) menyatakan bahwa financial literacy adalah pengetahuan atau kemampuan 

dalam mengelola keuangan atau pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang untuk 

menunjang kesejahteraannya di masa depan. Kesejahteraan dan kemakmuran di 

masa depan dapat dicapai apabila seseorang mampu mengelola keuangan dengan 

baik. 

Menurut OJK (2014) financial literacy adalah deretan proses atau kegiatan 

untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan setiap orang agar mampu mengelola 

keuangan dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan 

memberikan manfaat. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi 

keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat 

Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya 

pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi melalui program strategi 
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nasional literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama. Pertama, 

mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, 

berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, berbicara tentang 

pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Literasi 

keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keahlian dan 

kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan. Financial literacy membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, 

kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki financial 

literacy untuk mengatur keuangan pribadi. 

Financial literacy memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan 

keuangan (Sundarasen et al., 2016). Pengetahuan keuangan seseorang akan 

membawanya ke financial literacy dan memberikan pemahaman dalam melakukan 

transaksi sehari-hari dan keputusan untuk berinvestasi. Financial literacy akan 

memberikan manfaat yang besar baik bagi diri seseorang maupun keluarga di masa 

yang akan datang. Financial literacy penting dimiliki oleh seseorang agar lebih 

bijaksana dan pandai dalam mengelola asset yang dimilikinya sehingga dapat 

memberikan timbal-balik yang bermanfaat dalam menyokong keuangan individu 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa financial literacy 

adalah kemampuan (kecakapan) seseorang dalam membuat keputusan yang efektif 

berhubungan dengan keuanganya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Financial literacy dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek keuangan 

pribadi ini diharapkan seseorang dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan 

sumber daya keuangan yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki financial 

literacy yang tinggi akan sangat terbantu dalam menjalankan aktivitas secara 

terencana sesuai kemampuan finansialnya. 

2.2.5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Literacy 

Para ahli berbeda-beda dalam menyatakan faktor yang mempengaruhi 

financial literacy, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

literacy menurut Albeerdy & Gharleghi (2015) yaitu: 

1. Education, yaitu pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki oleh seseorang 

dalam mengelola keuangan. 

2. Financial socialization agents, yaitu pihak-pihak atau lembaga yang berperan 

dalam sosialisasi keuangan. 

3. Money attitude, yaitu wujud perilaku seseorang sebagai hasil evaluasi terhadap 

manfaat kepemilikan, kegunaan dan makna simbolis dari uang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed Esmail Alekam et al (2018) 

menyatakan bebarapa faktor yang mempengaruhi financial literacy adalah sebagai 

berikut: 

1. Behavior, yaitu perilaku pengelolaan keuangan yang meliputi menyimpan, 

menghabiskan serta sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Family/parental faktor, yaitu kebiasaan pengelolaan keuangan yang bertolak 

dari kebiasaan yang diajarkan di keluarga atau orang tua sejak kecil hingga 

dewasa. 
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3. Peer influence, yaitu pemikiran seseorang dan perilaku kaitannya dalam 

pengeloaan keuangan. 

2.2.5.3. Indikator Financial Literacy 

Financial literacy atau literasi keuangan mencakup beberapa indikator 

dalam keuangan. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

mengetahui financial literacy seseorang. Ada empat indikator financial literacy 

yang diungkapkan oleh Chen dan Volpe (1998) dalam (Yushita, 2017), yaitu: 

1. General personal finance knowledge (pengetahuan umum tentang keuangan) 

Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni 

bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep 

dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat 

bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, opportunity cost, nilai 

waktu uang, likuiditas suatu aset dan lain-lain. 

2. Saving and borrowing (tabungan dan pinjaman) 

Pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman yang meliputi: 

1) Tingkat pengembalian (persentase kanaikan tabungan) 

2) Inflasi (perlu dipertimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat 

mengurangi daya beli) 

3) Pertimbangan pajak 

4) Likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian 

atau dibebani biaya) 

5) Keamanan (ada tidaknya proteksi terhadap kehilangan uang jika bank 

mengalami kesulitan keuangan), dan 
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6) Pembatasan-pembatasan dan biaya (penundaan atas pembayaran bunga yang 

dimasukkan dalam rekening dan pembebanan biaya suatu transaksi tertentu 

untuk penarikan deposito)  

3. Insurance (asuransi) 

Pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa 

dan asuransi kendaraan bermotor. Asuransi merupakan suatu alat untuk 

mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur 

dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat 

diperkirakan. Kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka 

yang tergabung. 

4. Investment (investasi) 

Pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksa dana dan risiko berinvestasi. 

Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga 

dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara yang sering digunakan 

seseorang dalam berinvestasi adalah dengan meletakkan uang ke dalam surat 

berharga termasuk saham, obligasi, dan reksa dana, atau tabungan membeli real 

estate. 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai financial management behavior dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan referensi 

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

ini menggunakan satu variabel dependen yaitu financial management behavior, dan 
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tiga variabel independen yaitu financial attitude, parental teaching, dan internal 

locus of control, serta satu variabel intervening yaitu financial literacy. 

Berikut adalah hasil penelitian yang relevan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi financial management behavior yang dirangkum dalam tabel 2.1 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Hasil Penelitian 

1 Ida, Dwinta 

(2010) 

Pengaruh Locus of 

Control, Financial 

Knowledge, Income 

terhadap Financial 

Management Behavior 

Variabel locus of control 

berpengaruh signifikan 

terhadap financial 

management behavior 

mahasiswa Universitas 

Kristen. 

2 Herlindawati 

(2015) 

Pengaruh Kontrol Diri, 

Jenis Kelamin, dan 

Pendapatan terhadap 

Pengelolaan Keuangan 

Pribadi Mahasiswa 

Pascasarjana 

Universitas Negeri 

Surabaya 

Kontrol diri berpengaruh 

positif terhadap pengelolaan 

keuangan pribadi mahasiswa 

Pascasarjana Universitas 

Negeri Surabaya. 

3 Akben-selcuk 

(2015) 

Faktors Influencing 

College Students’ 

Financial Behaviors in 

Turkey : Evidence 

from a National 

Survey 

Financial attitude, parental 

teaching dan financial 

literacy berpengaruh positif 

signifikan terhadap financial 

management behavior 

mahasiswa di Turki. 

4 Albeerdy & 

Gharleghi (2015) 

Determinants of 

Financial Literacy 

Among College 

Students In Malaysia 

Variabel financial attitude 

berpengaruh terhadap 

financial literacy. 

5 Yap et al. (2018) The Effect of Financial 

Literacy and Attitude 

on Financial 

Management Behavior 

and Satisction 

Financial attitude 

berpengaruh terhadap 

financial management 

behavior dan financial 

literacy tidak berpengaruh 

terhadap financial 

management behavior. 
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No. Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Hasil Penelitian 

6 Sundarasen et al. 

(2016) 

Impact of Financial 

Literacy, Financial 

Socialization Agents, 

and Parental Norms 

on Money 

Management 

Financial literacy secara 

parsial berpengaruh positif 

terhadap money 

management di kalangan 

mahasiswa baik universitas 

negeri maupun swasta. 

7 Lianto & 

Elizabeth (2017) 

Analisis Pengaruh 

Financial Attitude, 

Financial Knowledge, 

Income terhadap 

Financial 

Management Behavior 

di Kalangan Ibu 

Rumah Tangga 

Palembang (Studi 

Kasus Kecamatan Iir 

Timur 1) 

Financial attitude tidak 

berpengaruh terhadap 

financial behavior. 

8 Arifin (2017) The Influence of 

Financial Knowledge, 

Control and Income on 

Individual Financial 

Behavior 

Locus of control tidak 

berpengaruh terhadap 

individual financial 

behavior masyarakat 

Jakarta. 

9 Rizkiawati & 

Asandimitra 

(2018) 

Pengaruh Demografi, 

Financial Knowledge, 

Financial Attitude, 

Locus Of Control dan 

Financial Sel-Efficacy 

terhadap Financial 

Management Behavior 

Masyarakat Surabaya 

Financial attitude tidak 

berpengaruh terhadap 

financial management 

behavior. Locus of control 

berpengaruh positif terhadap 

financial management 

behavior. 

10 Resma et al.  

(2017) 

Pengaruh Literasi 

Keuangan, 

Kecerdasan Spiritual, 

dan Pendidikan 

Keuangan di Keluarga 

terhadap Pengelolaan 

Keuangan Mahasiswa 

Literasi keuangan dan 

pendidikan keuangan di 

keluarga berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan 

keuangan mahasiswa. 

11 Prihastuty & 

Rahayuningsih 

(2018) 

Pengaruh Financial 

Literacy, Financial 

Behavior, Financial 

Attitude, dan 

Demografi terhadap 

Perilaku Konsumtif 

(Studi pada 

Financial literacy tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif. Financial 

Attitude ( Sikap Keuangan) 

berpengaruh signifikan 
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No. Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Hasil Penelitian 

Mahasiswa Strata 1 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 17 

Agustus 1945 

Surabaya) 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif. 

12 Prihartono & 

Asandimitra 

(2018) 

Analysis Faktors 

Influencing Financial 

Management Behavior 

Financial attitude dan 

financial literacy  

berpengaruh positif terhadap 

financial management 

behavior mahasiswa 

Fakultas Ekonomi. Locus of 

control tidak berpengaruh 

terhadap financial 

management behavior 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi. 

13 Alekam et al. 

(2018) 

The Effect of Family, 

Peer, Behavior, 

Saving and Spending 

Behavior of Financial 

Literacy Among Young 

Generations 

Variabel family/parental 

faktor berpengaruh terhadap 

financial literacy generasi 

muda perguruan tinggi di 

Kedah, Perlis, Johor, dan 

Kuala Lumpur 

14 Khairani & 

Alfarisi (2019) 

Analisis Pengaruh 

Financial Attitude, 

Financial Knowledge, 

Pendidikan Orang Tua 

dan Parental Income 

terhadap Financial 

Management Behavior 

pada Mahasiswa S1 

Universitas Andalas 

Padang 

Financial attitude 

berpengaruh positif terhadap 

financial management 

behavior mahasiswa S1 

Universitas Andalas Padang. 

Pendidikan orang tua 

berpengaruh negatif 

terhadap financial 

management behavior 

mahasiswa S1 Universitas 

Andalas. 

15 Lee et al. (2019) A Study of Faktors 

Influencing Personal 

Financial Planning 

Among Young 

Working Adults in 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Financial attitude dan 

financial literacy 

berpengaruh positif terhadap 

financial management 

behavior pekerja di Kuala 

Lumpur, Malaysia. 

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu 
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2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1.  Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior 

Financial management behavior merupakan kemampuan seseorang dalam 

merencanakan, menganggarkan, mengelola, mengendalikan, mencari serta 

menyimpan dana keuangan sehari-hari yang dimiliki untuk mencapi kesejahteraan 

keuangan baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Financial 

management behavior dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

financial attitude atau sikap keuangan. Financial attitude adalah keadaan pikiran, 

pendapat dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya yang diaplikasikan 

ke dalam sikap (Amanah et al., 2016).  Sementara Khairani & Alfarisi (2019) 

menyatakan bahwa financial attitude adalah aplikasi prinsip-prinsip keuangan 

untuk menciptakan dan memelihara nilai melalui pembuatan keputusan dan 

pengelolaan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Penelitian yang dilakukan (Yong 

et al., 2018) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara financial attitude 

dengan financial management behavior. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap 

keuangan yang dimiliki oleh seseorang juga berpengaruh terhadap cara seseorang 

mengatur keuangannya. 

Berdasarkan social learning theory terdapat hubungan yang saling 

mempengaruhi yaitu tingkah laku atau perilaku, lingkungan, dan peristiwa-

peristiwa batiniah yang mempengaruhi suatu tindakatan atau persepsi. Pada 

penelitian ini peristiwa-peristiwa batiniah yang mempengaruhi persepsi dan 

tindakan adalah financial attitude dan perilaku yang dimaksud adalah financial 

management behavior. Menurut Herdjiono & Damanik (2016), seseorang yang 
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memiliki financial attitude yang baik cenderung lebih bijak dalam financial 

management behavior dibandingkan dengan seseorang yang memiliki financial 

attitude yang buruk. Financial attitude berpengaruh dalam menentukan perilaku 

keuangan seseorang. Financial attitude mengarahkan seseorang dalam mengatur 

berbagai perilaku keuangannya. Memiliki financial attitude yang lebih baik maka 

seseorang akan lebih baik pula dalam mengambil keputusan terkait manajemen 

keuangannya.  

Keberhasilan seseorang dalam mengelola keuangan bergantung pada 

financial attitude yang dimiliki oleh orang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Khairani & Alfarisi (2019), Herdjiono & Damanik (2016), Amanah et al. (2016), 

dan Mien & Thao (2015) yang menyatakan bahwa financial attitude berpengaruh 

terhadap financial management behavior. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat 

hubungan yang erat antara financial attitude dengan financial management 

behavior. Semakin baik tingkat financial attitude yang dimiliki mahasiswa, maka 

akan semakin baik financial management behavior yang dimilikinya. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat financial attitude yang dimiliki oleh mahasiswa, maka 

semakin buruk pula financial management behavior. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H1 : Terdapat pengaruh positif financial attitude terhadap financial management 

behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 
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2.4.2.  Pengaruh Parental Teaching terhadap Financial Management Behavior 

Parental teaching atau pendidikan keuangan di keluarga diduga turut 

mempengaruhi financial management behavior. Romadoni (2015) menyatakan 

bahwa pendidikan pengelolaan keuangan di keluarga merupakan tempat dominan 

dalam proses pembelajaran  tentang masalah keuangan. Adanya pendidikan 

keuangan di keluarga pengalaman-pengalaman mahasiswa menjadi bermakna 

sehingga berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dasar keuangan 

mahasiswa. Penanaman sikap, keyakinan nilai dan kebiasaan pada anak akan 

mempengaruhi sikap anak terhadap uang. Orang tua harus sejak sedini mungkin 

melatih anak dalam mengelola keuangan yang baik, sebab keluarga merupakan 

tempat pertama bagi anak belajar. 

Berdasarkan theory of planned behavior dalam berperilaku dipengaruhi oleh 

norma subjektif, dalam hal ini norma subjektif diwakili oleh pendidikan keuangan 

di keluarga yang diterima individu di lingkungan keluarga yang kemudian 

mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan seseorang. Berdasarkan social 

learning theory, perilaku terjadi karena proses kognitif dalam diri individu 

memegang peranan dalam pembelajaran, dalam hal ini pendidikan keuangan di 

keluarga berperan penting dalam mempengaruhi financial management behavior. 

Setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam mengajarkan sikap anak terhadap 

uang. Financial management behavior yang dilakukan oleh seseorang tercermin 

dari bagaimana orang tuanya mengajarkan dan melatih mengenai norma-norma 

dalam perilaku pengelolaan keuangan. 
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Parental teaching menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

financial management behavior. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Resma et al. (2017) yang menyatakan bahwa parental teaching berpengaruh 

terhadap financial management behavior. Adanya pendidikan keuangan di keluarga 

seorang anak menjadi mampu dalam mengelola keuangan ketika menginjak 

dewasa. Hasil tersebut diperkuat dalam penelitian Akben-selcuk (2015) yang 

menyatakan bahwa parental teaching berpengaruh terhadap terhadap financial 

management behavior. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan keuangan yang 

baik di keluarganya, maka mahasiswa tersebut akan semakin bijaksana dalam 

mengambil keputusan keuangan berkaitan dengan masalah keuangan yang 

dihadapinya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan keuangan di keluarga 

yang diperoleh mahasiswa maka akan mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan yang kurang baik. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H2 : Terdapat pengaruh positif parental teaching terhadap financial management 

behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 

2.4.3.  Pengaruh Internal Locus of Control terhadap Financial Management 

Behavior 

Financial management behavior selain dipengaruhi oleh financial attitude 

dan parental teaching faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah internal locus of 

control. Kholilah & Iramani (2013) mendefiniskan locus of control adalah cara 

pandang seseorang terhadap suatu peristiwa dia dapat atau tidak dapat 
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mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Internal locus of control adalah 

locus of control yang dimiliki oleh individu di mana individu tersebut cenderung 

menganggap bahwa ketrampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha (effort) 

lebih menentukan apa yang diperoleh dalam hidup. Individu dengan internal locus 

of control memiliki keyakinan bahwa nasib atau kejadian dalam kehidupannya 

berada di bawah kontrol dirinya. Penelitian ini menggunakan indikator internal 

locus of control  berdasarakan pendapat (Ghufron & Risnawati, 2012) yaitu suka 

bekerja keras, memiliki inisiatif, selalu berusaha menemukan pemecahan masalah, 

selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin, dan selalu mempunyai persepsi 

bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. 

Theory of planned behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak 

hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (kontrol penuh individual), melainkan juga 

membutuhkan kontrol yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan 

ketrampilan tertentu yaitu konsep kontrol perilaku (perceived behavioral control) 

yang dipersiapkan akan mempengaruhi niat dan perilaku. Pada penelitian ini, yang 

dimaksud dengan perilaku seseorang adalah financial management behavior, dan 

yang dimaksud dengan konsep kontrol perilaku (perceived behavioral control) 

adalah internal locus of control. Internal locus of control akan mempengaruhi 

financial management behavior seseorang. Jadi apabila seseorang memiliki 

internal locus of control yang baik maka orang tersebut akan memiliki financial 

management behavior yang baik pula. Sebaliknya seseorang yang memiliki 

internal locus of control yang buruk akan memiliki financial management behavior 

yang buruk pula.   
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Keberhasilan seseorang dalam mengelola keuangan juga dipengaruhi oleh 

internal locus of control yang dimiliki. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Rizkiawati & Asandimitra (2018) dan Ida, 

Dwinta (2010) yang menyatakan bahwa internal locus of control berpengaruh 

terhadap financial management behavior. Semakin baik tingkat internal locus of 

control yang dimiliki mahasiswa, maka akan semakin baik financial management 

behavior yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat internal locus of 

control yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin buruk pula financial 

management behavior. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H3 : Terdapat pengaruh positif internal locus of control terhadap financial 

management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun 

Angkatan 2017. 

2.4.4.  Pengaruh Financial Literacy terhadap Financial Management Behavior 

Financial management behavior merupakan suatu perilaku seseorang dalam 

mengelola keuangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan 

tujuan mencapai kesejahteraan keuangan dan terhindar dari kegagalan finansial. 

Pada dasarnya financial management behavior dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi financial management behavior adalah 

financial literacy. Yushita (2017) mengartikan financial literacy sebagai kebutuhan 

dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan 

dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Memiliki 
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financial literacy merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan 

kehidupan yang sejahtera. Financial management behavior yang tepat yang 

ditunjang dengan financial literacy yang baik, maka taraf hidup seseorang 

diharapkan dapat meningkat. 

Berdasarkan social learning theory, perilaku terjadi karena proses 

kognitif dalam diri individu yang memegang peranan dalam pembelajaran, dalam 

hal ini financial literacy berperan penting dalam financial management behavior. 

Setiap orang memiliki tingkat financial literacy yang berbeda-beda sehingga 

mempengaruhi perilaku dalam mengelola keuangan yang berbeda pula. Pengukuran 

financial literacy dalam penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari 

Chen dan Volpe (1998), antara lain: (1) pengetahuan dasar mengenai keuangan 

pribadi, (2) tabungan dan pinjaman, (3) asuransi, dan (4) investasi. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan  financial literacy 

dan financial management behavior dilakukan oleh Busyro (2019) menyatakan 

bahwa financial literacy memiliki pengaruh besar terhadap financial management 

behavior di kalangan mahasiswa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Akben-selcuk 

(2015) menyatakan hasil bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat literasi keuangan 

lebih mungkin memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al. (2018) juga menyatakan 

bahwa financial literacy berpengaruh positif terhadap financial management 

behavior baik secara parsial maupun simultan. Mahasiswa dengan financial literacy 

yang tinggi akan semakin bijaksana dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi 

tingkat financial literacy yang dimiliki mahasiswa maka financial management 
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behaviornya juga semakin baik. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat financial 

literacy yang rendah financial management behavior juga semakin rendah. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H4 : Terdapat pengaruh positif financial literacy terhadap financial management 

behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 

2.4.5.  Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Literacy 

Sikap merupakan kecenderungan seseorang terhadap suatu objek tertentu. 

Kecenderungan tersebut dapat berupa kecenderungan positif maupun 

kecenderungan negatif. Financial attitude meruapakan penilaian, pendapat, 

maupun keadaan pikiran seseorang terhadap keuangan yang diterapkan ke dalam 

sikapnya (Rizkiawati & Asandimitra, 2018). Ketika individu terobsesi terhadap 

uang, ia akan mendorong individu untuk mempunyai persepsi terhadap keuangan 

di masa depan. Besar kemungkinan seseorang yang mempunyai financial attitude 

maka akan semakin baik financial literacy yang dimilikinya. 

Pengaruh financial attitude terhadap financial literacy didasarkan pada 

theory of planned behavior yang disampaikan oleh (Ajzen & Fishbein, 1980). Teori 

tersebut menjelaskan bahwa sikap membentuk intensi seseorang untuk berperilaku. 

Intensi dalam penelitian ini berupa financial literacy. Financial attitude individu 

akan mencerminkan pandangan dan penilaiannya terhadap uang yang diaplikasikan 

dalam sikapnya. Sikap individu terhadap uang akan menentukan keputusan yang 

akan diambilnya terhadap uang tersebut. Seseorang akan menghargai uang dan 

memahami bahwa uang merupakan suatu aset penting yang ia miliki, maka individu 
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tersebut akan melakukan yang terbaik untuk mengambil keputusan terhadap 

uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Financial literacy yang baik ditentukan oleh financial attitude yang baik 

pula. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andansari (2018) 

yang menyatakan bahwa financial attitude berpengaruh positif terhadap financial 

literacy. Mahasiswa dengan financial attitude yang tinggi akan semakin bijaksana 

dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi tingkat financial attitude yang dimiliki 

mahasiswa maka financial literacy juga semakin baik. Sebaliknya, mahasiswa 

dengan tingkat financial attitude yang rendah financial literacy juga semakin 

rendah. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H5 : Terdapat pengaruh positif financial attitude terhadap financial literacy pada 

Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 

2.4.6. Pengaruh Parental Teaching terhadap Financial Literacy 

Parental teaching merupakan faktor yang turut mempengaruhi financial 

literacy. Keluarga merupakan tempat yang paling dominan dalam proses sosialisasi 

anak tentang 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 tertentu. Orang tua mengajar bagaimana anaknya 

bertindak dengan mengandalkan nilai-nilai, keyakinan, dan pengetahuan dalam 

segala bidang termasuk yang berhubungan dengan keuangan. Pendidikan 
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pengelolaan keuangan di lingkungan keluarga dititik beratkan pada pemahaman 

tentang nilai uang dan penanaman sikap serta perilaku anak untuk dapat mengatur 

pemanfaatan uang. 

Berdasarkan theory of planned behavior dalam berperilaku dipengaruhi oleh 

norma subjektif, dalam hal ini diwakili oleh perental teaching yang diterima 

individu di lingkungan keluarga yang kemudian mempengaruhi perilaku 

pengelolaan keuangan seseorang. Berdasarkan social learning theory, perilaku 

terjadi karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam 

pembelajaran, dalam hal ini parental teaching berperan penting dalam 

mempengaruhi financial literacy. Peran orang tua sangat penting dalam sebuah 

pendidikan, salah satunya adalah penanaman financial literacy. Apabila dalam 

sebuah keluarga mampu menerapkan financial literacy dengan baik hal ini akan 

berdampak positif pada anaknya. Akan lebih baik jika orang tua menanamkan 

financial literacy pada anaknya sedini mungkin karena pada saat tersebut waktu 

yang tepat bagi seorang anak dalam menyerap pengetahuan (Resma et al., 2017). 

Parental teaching sangat mempengaruhi financial literacy yang dimiliki 

oleh seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed 

Esmail Alekam et al. (2018) yang menyatakan bahwa parental teaching 

berpengaruh terhadap financial literacy. Penelitian ini diperkuat oleh Widayati 

(2012) juga menyatakan hasil yang sama bahwa parental teaching berpengaruh 

terhadap financial literacy. Mahasiswa dengan parental teaching yang baik akan 

semakin mudah dalam memperoleh financial literacy di keluarga. Dengan 

demikian semakin baik tingkat parental teaching yang dimiliki mahasiswa maka 
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financial literacy juga semakin baik. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat 

parental teaching yang kurang baik maka financial literacy yang dimilikinya juga 

kurang baik. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H6 : Terdapat pengaruh positif parental teaching terhadap financial literacy pada 

Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 

2.4.7. Pengaruh Internal Locus of Control terhadap Financial Literacy 

Locus of control sebagai suatu konsep yang menunjuk pada keyakinan 

individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya (Ida, Dwinta, 

2010). Locus of control berperan sebagai pengendali dalam kehidupan individu. 

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

Pengendali yang berasal dari dalam diri individu disebut internal locus of control. 

Sedangkan pengendali yang berasal dari luar individu disebut external locus of 

control.  Kaitannya dengan theory of planned behavior yang disampaikan oleh 

Ajzen & Fishbein (1980), locus of control berperan sebagai kendali individu yang 

akan digunakan individu tersebut untuk mengambil keputusan sebelum melakukan 

perilaku pengelolaan keuangan. 

Individu yang memiliki internal locus of control yang tinggi maka akan 

berdampak pada financial literacy yang baik pula. Hal tersebut dikarenakan 

individu tersebut memiliki kendali yang baik dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Individu dengan internal locus of control yang tinggi akan menganggap 

bahwa nasib atau event-event dalam kehidupannya berada di bawah kontrol dirinya 
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sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya dan mengabaikan 

faktor di luar seperti nasib, takdir, keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa. 

Individu yang memiliki internal locus of control yang tinggi akan dapat 

merencanakan sebaik mungkin penggunaan keuangannya agar bermanfaat di masa 

yang akan datang.   

Seseorang yang memiliki internal locus of control yang lebih tinggi akan 

bersedia mengambil risiko keuangan karena ia percaya bahwa melalui tindakan 

sendiri akan mampu mengatasi segala sesuatu. Individu tersebut lebih bisa 

mengendalikan masa depan daripada individu dengan internal locus of control yang 

rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinjisakikool (2017) 

yang menyatakan bahwa internal locus of control berpengaruh positif terhadap 

financial literacy. Mahasiswa dengan internal locus of control yang tinggi akan 

semakin percaya terhadap kemampuannya dalam mengelola keuangan. Dengan 

demikian semakin tinggi tingkat internal locus of control yang dimiliki mahasiswa 

maka financial literacy juga semakin baik. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat 

internal locus of control yang rendah financial literacy juga semakin rendah. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H7 : Terdapat pengaruh positif internal locus of control terhadap financial literacy 

pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2017. 
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2.4.8.  Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior 

Melalui Financial Literacy 

Setiap individu memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda terhadap 

uang. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap keuangan yang 

dimiliki individu, sikap tersebut bisa merupakan sikap positif maupun sikap negatif. 

Financial attitude dianggap  berpengaruh terhadap financial literacy. Jika individu 

memiliki financial attitude yang baik maka individu tersebut juga akan memiliki 

tingkat financial literacy. Individu yang memiliki financial attitude positif akan 

terobsesi terhadap uang, ia akan berpikir bagaimana memperoleh dan cara 

menggunakan uang tersebut. Ia juga akan memiliki financial literacy yang baik 

yang akan digunakan dalam mengambil keputusan keuangan yang akan 

diambilnya. 

Pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior 

melalui financial literacy didasarkan pada teori perilaku terencana yang 

dikemukakan oleh (Ajzen & Fishbein, 1980). Menurut teori perilaku terencana 

dijelaskan bahwa bahwa sikap membentuk intensi seseorang yang pada akhirnya 

akan menentukan perilaku orang tersebut. Individu yang memiliki financial attitude 

dan financial literacy yang baik akan mengantarkannya menuju financial 

management behavior yang baik pula. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut 

sudah memiliki bekal yang digunakan dalam mengambil keputusan keuangan yang 

selanjutnya akan diterapkan dalam perilaku pengelolaan keuangan sehari-hari. 

Financial attitude dianggap memiliki pengaruh terhadap financial 

management behavior dengan melalui financial literacy. Hal ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Akben-selcuk (2015) yang menyatakan bahwa 

financial attitude berpengaruh teerhadap financial management behavior. Hal 

tersebut menunjukkan keterkaitan bahwa semakin tinggi tingkat financial attitude 

yang dimiliki oleh individu maka akan membentuk financial literacy yang baik 

sehingga menciptakan financial management behavior yang baik pula.  

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H8 : Terdapat pengaruh positif financial attitude melalui financial literacy terhadap 

financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang 

Tahun Angkatan 2017. 

2.4.9. Pengaruh Parental Teaching terhadap Financial Management Behavior 

Melalui Financial Literacy 

Peran orang tua dalam pendidikan anak di keluarga sangat penting, sebab 

pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap anak (Resma 

et al., 2017). Orang tua yang senantiasa menerapkan perilaku financial management 

behavior dengan baik di keluarga akan mempengaruhi perilaku anak dalam 

mengelola keuangan. Anak merupakan duplikat dari kebiasaan yang dilakukan oleh 

orang tuanya, sebab pendidikan di keluarga merupakan pendidikan primer yang ikut 

serta dalam menentukan karakter seorang anak. Kebiasaan yang baik seharusnya 

diajarkan sedini mungkin kepada anak agar menjadi kebiasaan yang baik. 

Berdasarkan theory of planned behavior dalam berperilaku individu 

dipengaruhi oleh norma subjektif, dalam hal ini diwakili oleh perental teaching 

yang diterima individu di lingkungan keluarga yang kemudian mempengaruhi 
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perilaku pengelolaan keuangan seseorang. Berdasarkan social learning theory, 

perilaku terjadi karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan 

dalam pembelajaran, dalam hal ini parental teaching berperan penting dalam 

mempengaruhi financial literacy. Apabila dalam sebuah keluarga mampu 

menerapkan financial literacy dengan baik hal ini akan berdampak positif pada 

anaknya. Financial literacy yang dimiliki oleh seorang anak akan memberikan 

dampak yang positif pada financial management behavior. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mohammed Esmail Alekam et al. (2018) yang 

menyatakan bahwa parental teaching berpengaruh terhadap financial literacy. 

Parental teaching dianggap memiliki pengaruh terhadap financial 

management behavior dengan melalui financial literacy. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Akben-selcuk (2015) yang menyatakan bahwa 

parental teahing berpengaruh terhadap financial management behavior. Hal ini 

terdapat keterkaitan bahwa semakin tinggi tingkat parental teaching yang dimiliki 

oleh mahasiswa maka akan membentuk financial literacy yang baik sehingga 

menciptakan financial management behavior yang baik pula.  

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H9 : Terdapat pengaruh positif parental teaching melalui financial literacy terhadap 

financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang 

Tahun Angkatan 2017. 
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2.4.10. Pengaruh Internal Locus of Control terhadap Financial Management 

Behavior Melalui Financial Literacy 

Internal locus of control berpengaruh terhadap financial literacy. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinjisakikool (2017) yang 

menyatakan bahwa internal locus of control berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap financial literacy. Keterkaitan locus of control dengan teori perilaku 

terencana yang disampaikan oleh Ajzen & Fishbein (1980) bahwa  locus of control 

berperan sebagai pengendali diri dalam kehidupan seorang individu. Jika individu 

memiliki locus of control yang baik terhadap pengeloaan keuangannya dan percaya 

bahwa ia sendirilah yang menentukan keberhasilan dalam mengelola keuangan, 

maka individu tersebut akan berhati-hati dan mampu mengambil keputusan 

keuangan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian diri dalam diri 

individu disebut internal locus of control, sedangkan pengendalian yang berasal 

dari luar individu disebut external locus of control. 

Locus of control dalam teori belajar bertindak sebagai penguat yang 

memberikan keyakinan bahwa sejarah belajar individu dapat menggiringya ke suatu 

harapan tentang penguatan, dan seseorang dapat memandang suatu reward baik 

positif maupun negatif sebagai hasil dari perilaku yang dilakukannya sendiri sesuai 

dengan kekuatan di luar kendalinya. Menurut Kholilah & Iramani (2013), individu 

yang memiliki internal locus of control yang baik juga memiliki financial 

management behavior yang baik pula. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut 

memiliki kendali dalam dirinya untuk memilih keputusan-keputusan keuangan 

dalam hidupnya. Keputusan yang diambil oleh seseorang akan mencerminkan 
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tingkat financial literacy yang dimilikinya. Tingkat financial literacy akan 

memberikan dampak yang positif terhadap financial management behavior. 

Mahasiswa dengan internal locus of control yang tinggi akan semakin 

mudah dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi tingkat internal locus of control 

yang dimiliki mahasiswa maka financial literacy juga semakin baik yang akan 

berdampak pada financial management behavior yang baik pula. Sebaliknya, 

mahasiswa dengan tingkat internal locus of control yang rendah financial literacy 

juga semakin rendah dan berdampak pada financial management behavior yang 

kurang baik. 

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan logika yang telah diuraikan 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H10 : Terdapat pengaruh positif internal locus of control melalui financial literacy 

terhadap financial management behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri 

Semarang Tahun Angkatan 2017. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara financial attitude 

(sikap keuangan), parental teaching (pendidikan keuangan di keluarga), dan 

internal locus of control (kendali diri seseorang) dengan financial management 

behavior (perilaku pengelolaan keuangan) baik secara langsung maupun melalui 

financial literacy (literasi keuangan). Keterkaitan tersebut dapat dirumuskan ke 

dalam bentuk paradigma penelitian yang dapat digambarkan dengan skema 

kerangka berpikir pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.2 
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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 financial attitude terhadap financial management 

behavior mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

2. Ada pengaruh positif parental teaching terhadap financial management 

behavior mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

3. Ada pengaruh positif internal locus of control terhadap financial management 

behavior mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

4. Ada pengaruh positif financial literacy terhadap financial management 

behavior mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

5. Ada pengaruh positif financial attitude terhadap financial literacy mahasiswa 

S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

6. Ada pengaruh positif parental teaching terhadap financial literacy mahasiswa 

S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

7. Ada pengaruh positif internal locus of control terhadap financial literacy 

mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang tahun angkatan 2017.  

8. Tidak berpengaruh financial attitude terhadap financial management behavior 

melalui financial literacy pada mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang 

tahun angkatan 2017.  
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9. Ada pengaruh positif parental teaching terhadap financial management 

behavior melalui financial literacy pada mahasiswa S1 Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2017.  

10. Ada pengaruh positif internal locus of control terhadap financial management 

behavior melalui financial literacy pada mahasiswa S1 Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2017.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan 

yaitu sebagai berikut:  

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel financial literacy dalam 

kriteria cukup baik. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang tahun angkatan 2017 untuk meningkatkan pemahaman mengenai 

pengetahuan keuangan secara umum, tabungan dan pinjaman, asuransi serta 

investasi dengan cara berdiskusi dengan teman atau orang lain yang memiliki 

financial literacy yang lebih tinggi, mengikuti seminar yang berhubungan 

dengan keuangan, mengikuti informasi terbaru berkaitan dengan keuangan dan 

sebagainya. 

2. Penting bagi mahasiswa untuk memahami cara pengelolaan keuangan yang 

baik seperti mencatat secara terperinci seluruh sumber pemasukan dan jenis-

jenis pengeluaran rutin bulanan, membuat rencana anggaran keuangan, 

menyimpan dana cadangan, belajar berinvestasi dan mengatur keinginan 

berdasarkan pengetahuan tentang keuangan yang mahasiswa miliki sehingga 
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dapat menerapkan perilaku pengelolaan keuangan secara bijaksana tanpa 

didasari atas keinginan semata. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel mediasi yang lain atau 

menambahkan indikator ketrampilan pada variabel financial literacy yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu pendekatan kualitatif dapat 

dijadikan alternatif penelitian lanjutan untuk melengkapi data kuantitatif yang 

dihasilkan dalam penelitian ini. 
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