
 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model-Model Penelitian Terlebih Dahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Oleh karna itu, berikut 

merupakan penelitian terdahulu yang tidak terlepas dari topik penelitian mengenai 

perilaku pengelolaan keuangan pribadi/personal financial management behavior. 

 Sundarasen dan Rahman (2017) penelitian ini dilakukan di Malaysia 

dengan maksud untuk mengetahui hubungan antara money management terhadap 

financial literacy, parental norm, dan attitude toward money sebagai mediator. 

Dalam penelitian ini melibatkan 220 mahasiswa sekaligus pekerja part-time yang 

dipilih secara acak menjadi responden. Cara pengumpulan data melalui interview 

face to face dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 

Gambar 2.1 

Model Hubungan antara Financial Knowledge, Parental Norm dan Variabel 

Mediasi Attitude Toward Money terhadap Financial Management  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sundarasen dan Rahman (2017)  

Woodyard et al. (2017) melakukan penelitian di Amerika Serikat terhadap 

individu yang berusia di atas 18 tahun tentang empat perilaku keuangan: (1) 
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memiliki rekening cadangan (for emergency use), (2) pembayaran kartu kredit 

dengan tepat waktu, (3) memeriksa laporan tagihan, dan (4) menghindari penarikan 

yang berlebihan, terhadap financial knowledge dengan menggunakan survei secara 

online pada tahun 2012 dan sebanyak 25,509 responden yang dianalisis 

menggunakan pengujian regresi logistic.  

Gambar 2.2 

Model Hubungan antara Financial Knowledge terhadap Financial Behavior 

 

 

 

Sumber: Woodyard et al. (2017) 

Kagotho et al. (2017) melakukan penelitian di Kenya. Inti dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial 

management behaviour. Pengumpulan data dipilih secara acak sebanyak 3965 

responden melalui wanwancara bertatap muka langsung dengan responden (face to 

face interview) selama 90 menit. 

Gambar 2.3 

Model Hubungan antara Financial Knowledge terhadap Financial Behavior  

 

 

 

Sumber: Kagotho et al. (2017) 

Agnew dan Agnew (2015) melakukan penelitian di New Zealand dengan 

tujuan untuk mengetahui dampak gender dan budaya keluarga dalam 

mempengaruhi financial literacy, knowledge, attitude terhadap behavior. Dalam 
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penelitian ini target sampel yang digunakan ialah sebanyak 500 siswa dengan 

tingkat pendidikan SMA dan berumur 15 tahun.  

Gambar 2.4 

Model Hubungan antara Financial Literacy, Financial Knowledge, Financial 

Attitude terhadap Financial Behavior  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agnew dan Agnew (2015) 

Falahati dan Sabri (2015) melakukan penelitian di Malaysia. Maksud dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan finansial. Faktor –faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu status 

perkawinan, status pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan kesehatan yang 

berdampak pada kesejahteraan finansial (financial management dan financial 

strain) dan gender sebagai moderasi dalam penelitian ini. Yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini berupa mahasiswa yang ada di universitas Malaysia. Teknik 

random sampling yang digunakan dalam memilih responden, dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 3850 responden. Alhasil hanya sebanyak 2500 data yang 

dianalisis dengan pendekatan AMOS. 
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Gambar 2.5 

Model Hubungan antara Status Perkawinan, Financial Knowledge, Status 

Pekerjaan, Pendapatan dan Gender terhadap Financial Behavior  

 

 

 

 

 

 

       

Sumber: Falahati dan Sabri (2015)  

Mbekomize dan Mapharing (2015) melakukan penelitian di Botswana. 

Dalam penelitiannya menguji penilaian pribadi siswa di Botswana mengenai 

tingkat pengetahuan dan praktik manajemen keuangan. Studi ini juga menyelidiki 

tingkat hutang siswa dan kemauan untuk memiliki kursus literasi keuangan dalam 

kurikulum sekolah. Maka Variabel dependen yang diambil berupa financial 

management behavior dan practice, variabel independen meliputi financial 

knowledge, business students, non- business students. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner dengan metode pengambilan sampel berupa purposive sampling 

sebanyak 813 sampel dan diolah menggunakan independent T-tes 
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Gambar 2.6 

Model Hubungan antara Financial Knowledge, Business Student, Non-business 

Students terhadap Financial Management Behavior and Practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mbekomize dan Mapharing (2015) 

Jamal et al. (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi perilaku tabung antara mahasiswa dari sekolah pendidikan tinggi 

di Kota Kinabalu, Sabah. Bertujuan: (i) untuk menganalisis faktor-faktor penentuan 

perilaku tabungan; dan, (ii) untuk menelaah pengaruh mediasi dari sikap terhadap 

hubungan antara melek finansial (financial literacy) dan perilaku tabungan. 

Variabel terikat yang digunakan ialah saving behavior, variabel independen berupa 

financial literacy, social influence dan financial attitude menjadi variabel mediasi. 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis 

menggunakan SMART-PLS, perangkat lunak generasi kedua pemodelan persamaan 

struktural. 
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Gambar 2.7 

Model Hubungan antara Financial Literacy, Social Influence dan Mediasi 

Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jamal et al. (2015)  

Selcuk (2015) pernah melakukan penelitian di Turki untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa di Turki. Data 

diperoleh dari survei nasional 1539 mahasiswa (748 perempuan, 791 laki-laki). 

Tiga perilaku keuangan yang dianalisis: menebus tagihan tepat waktu, mempunyai 

anggaran, dan menabung untuk masa depan merupakan variabel dependen dalam 

penelitiannya. Variabel independen berupa financial literacy, financial 

socialization agents, attitude toward money, gender dan class rank. 
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Gambar 2.8 

Model Hubungan antara financial Literacy, Financial Socialization Agents, 

Attitude Toward Money, Gender dan Class Rank terhadap Pembayaran Tepat 

Waktu, Memiliki Anggaran, dan Tabungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Selcuk (2015) 

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi kaitan antara 

pendidikan dan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi orang dewasa yang 

bekerja di kota Jimma; penelitian penerbangan pada tahun 2015 oleh Refera dan 

Kolech. Studi eksploratori ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer melalui 

kuesioner. Dari 56 kuesioner terdapat 22 responden adalah perempuan dan 34 laki-

laki. Usia rata-rata sampel adalah 39. Variabel dependen yang digunakan berupa 

personal financial management practice terhadap variabel independen education 

level, economic background, managerial position. 
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Gambar 2.9 

Pengaruh Education level, Economic Background, dan Managerial Position 

terhadap Personal Financial Management Prctice 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Refera dan Kolech (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Birari dan Patil (2014) di India adalah untuk 

mempelajari pola belanja dari ketiga kelompok siswa (junior college, wisudawan, 

pascasarjana) di kota Aurangabad, India. Penelitian ini dilakukan (i) untuk 

mempelajari segmen kebiasaan belanja dengan bijak dari para siswa (ii) untuk 

mempelajari pengeluaran yang semestinya dari para siswa. Data dikumpulkan dan 

dianalisis dengan menggunakan berbagai alat statistik penelitian, ANOVA dan T-

TEST. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang dihimpun dengan metode 

kuesioner. Ukuran sampel sebanyak 150 sampel untuk batasan masing-masing 

kelompok 50 siswa. Hanya kelompok terdidik yang ditargetkan dalam 

penelitiannya. Diantaranya yang menjadi variabel dependen merupakan spending 

behavior, dan variabel independent meliputi spending pattern among junior 

college, graduation, dan post graduation, gender. 
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Gambar 2.10 

Model hubungan Spending Pattern, Gender terhadap Spending Behaviour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Birari dan Patil (2014) 

Ibrahim dan Alqaydi (2013) melakukan penelitian di Uni Arab Emirate 

(UAE) yang diteliti yakni financial literacy dan hubungannya antara bentuk-bentuk 

utang pribadi. Bentuk utang perseorangan diantaranya pinjaman dari bank, 

pinjaman dari teman dan/atau anggota keluarga, dan pinjaman melalui kartu kredit. 

Penelitian ini menggunakan sampel 412 orang yang bekerja untuk organisasi 

layanan dan tinggal di UAE. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitiannya 

meliputi bentuk-bentuk utang perseorangan termasuk pinjaman dari bank, pinjaman 

dari teman dan/atau anggota keluarga, dan pinjaman melalui kartu kredit. Variabel 

independennya meliputi financial literacy, personal financial attitude, gender, dan 

nationality. 
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Gambar 2.11 

Pengaruh Financial Literacy, Personal Financial Attitude, Gender, Nationality 

terhadap Forms of Personal Debt among Residents of the UAE 

 

 

 

 

  

Sumber: Ibrahim dan Alqaydi (2013) 

Penelitian yang pernah dilakukan di Malaysia oleh Mahdzan dan Tabiani 

(2013) ini menguji pengaruh melek finansial terhadap tabungan individu dalam 

konteks emerging market, Malaysia. Sebuah survei dilakukan sekitar 200 individu 

di Klang Valley, Malaysia menggunakan kuesioner untuk mempelajari hubungan 

yang sedang diselidiki. Penentu lain dari tabungan individu juga diperiksa, 

khususnya, menjaga keteraturan, perilaku pengambilan risiko/risk taking 

behaviour, dan karakteristik sosial demografi. Variabel dependen dalam penelitian 

ini meliputi individual saving behavior. Variabel independen berupa financial 

literacy, risk taking behavior, saving regularity, dan demographic. 
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Gambar 2.12 

Model Hubungan Financial Literacy, Risk Taking Behavior, Saving Regularity, 

dan Demographic terhadap Individual Financial Behaviour 

 

 

 

 

 

Sumber: Mahdzan dan Tabiani (2013) 

Falahati dan Paim (2012) melakukan penelitian di Malaysia. Penelitian ini 

bermaksud untuk menguji pengaruh moderator gender terhadap hubungan antara 

pengalaman konsumen masa kecil, pengaruh agen sosialisasi primer dan sekunder, 

pengetahuan keuangan dan keterampilan finansial terhadap perilaku menabung. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meniputi variabel terikat ialah saving 

behavior, dan variabel bebas berupa pengalaman konsumen masa kecil, pengaruh 

agen sosialisasi primer dan sekunder, pengetahuan keuangan dan keterampilan 

finansial. Data dikumpulkan dari mahasiswa universitas negeri dan swasta 

Malaysia. Sampel dipilih dengan teknik stratifikasi sampling. Sebanyak 11 

universitas dipilih secara acak untuk studi ini dan 350 kuesioner (300 di kampus 

dan 50 untuk siswa di luar kampus) dibagikan kepada siswa melalui divisi urusan 

kemahasiswaan di masing-masing universitas. Sebanyak 2.340 kuesioner dipilih 

untuk melakukan analisis data. Pendekatan analisis multi kelompok dengan 

menggunakan Amos diterapkan untuk menilai efek moderasi gender. 
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Gambar 2.13 

Model Hubungan Primary Agents, Secondary Agents, Childhood Experience, 

Financial Skill, Financial Knowledge terhadap Saving Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Falahati dan Paim (2012) 

Jusoh dan Lin (2012) melakukan penelitian di Ipoh, Malaysia. Dalam 

penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap keuangan pribadi 

terhadap praktik kartu kredit di kalangan pekerja dewasa di Ipoh, Perak. Penelitian 

ini juga mengidentifikasi jenis kelamin responden, tingkat pendidikan dan 

pendapatan bulanan terhadap praktik kartu kredit. Dengan variabel dependen credit 

card practice / financial management dan variabel independen financial 

knowledge. Adapun 100 orang yang dipilih menjadi responden penelitian ini 

dengan metode simple random sampling dan diuji menggunakan Anova. 

Gambar 2.14 

Model Hubungan antara Financial Knowledge terhadap Financial Management  

 

 

 

Sumber: Jusoh dan Lin (2012) 
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Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di Korea oleh Lee dan Lown. 

Dalam studinya meneliti bagaimana pendidikan keuangan, pembelian impulsif, dan 

faktor-faktor sosio-demografi mempengaruhi perilaku penghematan 500 

mahasiswa di Korea. Variabel independennya berupa saving behavior dan variabel 

independennya berupa financial education, impulsive on buying, socio-

demographic. Analisis regresi kuadrat terkecil (OLS) digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku menabung. Ukuran 

sampel 500. Setengah (n = 250) siswa laki-laki dan setengah (n = 250) perempuan, 

berusia antara 18 sampai 29 tahun. 

Gambar 2.15 

Pengaruh Financial Education, Impulsive Buying, Socio-demographic terhadap 

Saving Behavior of Korean College Students 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lee dan Lown (2012) 

Penelitian ini dilakukan di Peninsular Malaysia oleh Rajna et al. (2011). 

Studi ini mengukur tingkat sikap manajemen keuangan pribadi pada kalangan 

praktisi medis di Malaysia dan mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan praktik 

mereka, serta kelebihan dan kelemahannya. Adapun variabel dependennya berupa 

financial management dan variabel independennya meliputi financial attitude. 

Metode pengambilan sampel menggunakan pengumpulan kuesioner yang telah 
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teruji pada penelitian sebelumnya dan digunakan untuk melakukan wawancara 

tatap muka dengan petugas medis secara acak. Sebanyak 402 sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Gambar 2.16 

Model Hubungan antara Financial Attitude terhadap Financial Management  

 

 

 

Sumber: Rajna et al. (2011) 

Falahati dan Paim (2011) menyajikan penelitian di Malaysia mengenai 

pengaruh sosialisasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan agen 

sosialisasi dalam memprediksi pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa. 

Sampel yang di ambil terdiri dari 2.430 mahasiswa di enam perguruan tinggi negeri 

dan lima perguruan tinggi swasta di Malaysia, Menggunakan kuesioner sebagai 

metode dalam pengumpulan data yang dipilih secara acak untuk penelitian. 
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Gambar 2.17 

Model Pengaruh Secondary Agent, Financial Socialization, Financial Knowledge, 

Spendthrift Attitude, Conservative Attitude terhadap financial management and 

financial problems among university students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Falahati dan Paim (2011) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robb dan Sharpe (2009) di Amerika 

Serikat adalah untuk menguji peran pengetahuan tentang konsep dan prinsip 

keuangan pribadi dalam pengambilan keputusan mahasiswa di perguruan tinggi 

untuk mengubah saldo kartu kredit dan tingkat keseimbangannya. Pemegang kartu 

kredit didefinisikan sebagai responden dimana yang tidak membayar peminjaman 

kartu kredit mereka secara penuh pada akhir bulan. Undangan untuk berpartisipasi 

dalam survei berbasis Internet dikirim melalui surat elektronik ke dan lebih dari 

25.000 mahasiswa pasca sarjana, sarjana, dan profesional di sebuah universitas 

Midwestern yang besar di Amerika Serikat. Survei terdiri dari 83 pertanyaan yang 

mengumpulkan informasi tentang pencapaian dan penggunaan kartu kredit, data 

demografis umum, sikap konsumen terhadap kredit, kebiasaan belanja online, dan 
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partisipasi angkatan kerja. Variabel dependen yang digunakan ialah credit card use, 

dan variabel independennya berupa financial knowledge, gender. 

Gambar 2.18 

Pengarruh Financial Knowledge, dan Gender terhadap on College Students’ 

Credit Card Behavior 

 

 

 

 

 

Sumber: Robb dan Sharpe (2009) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Pengelolaan akan sumber finansial yang efektif menjadi poin penting 

pribadi demi ketenteraman kehidupannya dalam pengambilan keputusan keuangan 

secara benar dan bijaksana. Maka dari itu peneliti menetapkan personal financial 

management behavior sebagai variabel dependen dalam penelitian. Personal 

financial management mengacu pada penggunaan keuangan dan konsep ekonomi 

dalam pengelolaan sumber keuangan seseorang dan penggunaan uang setiap hari 

(Refera & Kolech, 2015).  

Manajemen keuangan didefinisikan sebagai seperangkat perilaku mengenai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimana termasuk dalam bidang cash, kredit, 

investasi, asuransi, pensiun dan perencanaan perumahan (Rajna et al. 2011). 

Financial management dapat didefinisikan sebagai pengaliran uang yang sukses 

termasuk perilaku belanja dan tabungan yang efektif (Falahati & Paim, 2011). 

Perilaku keuangan adalah perilaku manusia yang relevan dengan pengelolaan uang. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa personal financial management behavior adalah 

perilaku individu dalam mengelola sumber keuangan sehari-hari, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk tujuan panjang maupun pendek.  

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Financial Knowledge Terhadap Personal Financial 

Management Behaviour 

Financial knowledge ialah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang 

dunia keuangan (Kholilah & Iramani, 2013). Woodyard et al. (2017) menjelaskan 

terdapat hubungan positif signifikan antara financial knowledge dengan financial 

behavior, karena dapat mempengaruhi decision making. Kagotho et al. (2017) 

individu yang terlibat dalam masalah pengambilan keputusan keuangan dalam 

keluarga cenderung memiliki tabungan, terdapat hubungan antara financial 

knowledge dengan saving behavior. Dalam penelitian Selcuk (2015) terdapat 

pengaruh signifikan positif antara financial knowledge terhadap financial behavior. 

Menurutnya sangat penting dan menyiratkan bahwa pendidikan finansial harus 

dimulai di rumah. Orangtua perlu menyadari peran yang mereka mainkan dalam 

sosialisasi keuangan kepada anak-anak mereka dan harus mendiskusikan masalah 

keuangan dengan mereka sedini mungkin, bukannya mengisolasi mereka dari 

realitas kehidupan nyata seperti budaya yang kerap dipraktikkan di Turki. Ditambah 

Pengajaran keuangan langsung oleh orang tua juga memiliki efek yang positif dan 

signifikan terhadap probabilitas pembayaran tepat waktu. Untuk setiap 

permasalahan keuangan yang dibicarakan dengan orang tua, siswa memiliki 

kemungkinan untuk membayar tagihan tepat pada waktunya 1,81 kali. 
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Menurut Falahati dan Sabri (2015); Agnew dan Agnew (2015) terdapat 

hubungan signifikan positif antara financial knowledge dengan financial 

management, karena kurangnya pengetahuan keuangan yang dimiliki anak muda 

sehingga menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan dan media 

internet untuk menikmati hidup sekarang tanpa memikirkan masa depan.  

Mbekomize dan Mapharing (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa 

tersier memiliki pengetahuan keuangan pribadi rata-rata dan siswa bisnis memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih baik daripada non-bisnis, terutama di bidang 

pengetahuan keuangan umum. Namun, bukti dari penelitian ini tidak menunjukkan 

bahwa siswa bisnis memiliki praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik 

daripada jurusan non-bisnis, yang berarti tidak terdapat hubungan yang begitu 

signifikan antara financial knowledge terhadap financial behavior. 

Dalam penelitian Refera dan Kolech (2015) tidak dapat membangun 

hubungan positif antara tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan pribadi, baik 

itu pendidikan umum dan pendidikan dibidang bisnis ekonomi ditemukan memiliki 

pengaruh yang lemah dengan praktik pengelolaan keuangan pribadi yang 

digunakan oleh para karyawan. Birari dan Patil (2014), dalam penelitiannya 

menemukan bahwa semakin tinggi level pendidikan siswa semakin bijak juga cara 

berbelanjanya.  Ibrahim dan Alqaydi (2013) dalam penelitiannya menemukan tidak 

adanya hubungan antara financial knowledge dan individual’s credit debt behavior. 

Sama halnya yang ditemukan oleh Jusoh dan Lin (2012) tidak terdapat hubungan 

signifikan positif antara financial knowledge dengan credit card practice. 

Penelitiannya menunjukkan bahwa seseorang tidak akan selalu dapat membuat 
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keputusan keuangan yang tepat dengan pengetahuan keuangan, seperti orang yang 

mungkin tidak akrab dengan kesadaran keuangan, konstruk keuangan atau 

instrumen keuangan tertentu. Berbanding terbalik dengan penelitian yang 

ditemukan oleh Falahati dan Paim (2012) yang menyebutkan terdapat hubungan 

yang kuat antara financial Knowledge dengan financial behavior karena mahasiswa 

yang kurang akan financial knowledge cenderung akan terlibat dengan masalah 

keuangan.  

Dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif 

antara mereka yang memiliki pengalaman keuangan yang bagus sejak kecil dan 

tingkat financial knowledge yang lebih tinggi cenderung memilki keberhasilan pada 

financial management dan hasilnya memiliki financial problem yang lebih rendah 

(Falahati & Paim, 2011). Lee dan Lown (2012) semakin tinggi skala pengetahuan 

yang dimiliki seseorang maka, akan semakin positif juga perilakunya, yakni 

terdapat pengaruh signifikan positif antara financial knowledge terhadap financial 

behavior. Menurut Lob dan Sharpe (2009) tidak terdapat hubungan signifikan 

antara financial financial knowledge dengan financial behavior karena financial 

knowledge bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

keuangan. 

2.3.2 Pengaruh Financial Attitude Terhadap Personal Financial Management 

Behaviour 

Financial attitude didefinisikan sebagai kepercayaan dan perasaan terhadap 

uang (Falahati & Paim, 2011). Hasil penelitian Jamal et al. (2015) menunjukkan 

bahwa financial attitude tidak secara signifikan berhubungan dengan perilaku 
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menabung siswa. Dikarenakan hal ini dapat terjadi karena status responden sebagai 

siswa, karena para siswa tidak memperoleh penghasilan tetap, namun bergantung 

pemberian bulanan dari orang tua atau beasiswa mereka, sehingga mereka hanya 

berfokus pada studi mereka dan kemampuan mereka untuk menghemat uang agak 

terbatas.  

Dalam penelitian Selcuk (2015) menyatakan bahwa adanya hubungan 

signifikan positif antara financial attitude dengan pembayaran tepat waktu. Siswa 

dengan financial attitude yang lebih positif cenderung membayar tagihan tepat 

waktu, memiliki anggaran, dan memiliki tabungan untuk masa depan. Begitu juga 

dengan hasil penelitian Ibrahim dan Alqaydi (2013) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara financial attitude dan pinjaman melalui kartu kredit 

dengan membayar angsuran tepat waktu.  

Dalam penelitian Rajna et al. (2011) disebutkan individu yang memiliki 

sikap positif terhadap pengelolaan keuangan cenderung memiliki tujuan keuangan 

dan tahu bahwa mereka harus mempertimbangkan masa depan dalam mengelola 

keuangan mereka. Sehingga terdapat hubungan signifikan positif antara financial 

attitude terhadap pengelolaan keuangan. Falahati dan Paim (2011) menjelaskan 

terdapat hubungan signifikan negatif antara financial attitude dengan spendthrift 

attitude dalam penelitiannya menemukan bahwa siswa yang dipengaruhi oleh 

secondary socialization agents memiliki resiko dalam manajemen keuangan dan 

cenderung terlibat dalam masalah keuangan. 
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2.3.3 Hubungan Fianacial Literacy Terhadap Personal Financial Management 

Behaviour 

Atkinson dan Messy (2012) mendefinisikan melek finansial adalah 

kombinasi kesadaran akan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki 

individu untuk melakukan pemeliharaan terhadap pengelolaan keuangan agar 

menjadi lebih bagus kedepannya. Dalam penelitian Sundarasen dan Rahman (2017) 

menjelaskan terdapat hubungan signifikan positif antara financial literacy dengan 

money management. Semakin tinggi nilai financial literacy individu maka semakin 

baik pula money management yang dimiliki.  Menurut Jamal et al. (2015) financial 

literacy memiliki hubungan positif dan signifikan dengan saving behaviour. Jika 

siswa tidak melek finansial maka, kemampuan mereka untuk membuat keputusan 

keuangan akan sangat terpengaruh. Menurutnya dalam situasi yang buruk, 

ketidakmampuan ini akan menjadi masalah keuangan ketika mereka tidak mampu 

mengelola pendapatan mereka, tabungan dan kredit yang efisien akan menjadi 

tanggungjawab setelah mereka meninggalkan universitas. Karena pengaruh kuat 

terhadap perilaku menabung, pendidikan keuangan harus diberikan fokus dalam 

memberikan pengetahuan keuangan kepada masyarakat dan harus dimasukkan 

sebagai bagian dari kurikulum akademik tingkat pendidikan dasar dan menengah.  

Dari hasil penelitian Selcuk (2015) menunjukkan bahwa untuk kenaikan 

satu titik pada skor melek finansial, siswa 2,01 kali lebih mungkin untuk 

melaporkan membayar tagihan tepat waktu. Menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang positif antara financial literacy terhadap financial management. Dalam 

penelitian Mahdzan dan Tabiani (2013) menemukan bahwa financial literacy 
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memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku menabung dimana telah 

terbukti bahwa individu yang memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan 

cenderung memiliki tabungan. Dalam penelitian yang dilakukan Ibrahim dan 

Alqaydi (2013) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara financial literacy 

dengan pinjaman melalui kartu kredit. Berbeda dengan temuan Falahati dan Paim 

(2011) yang menyebutkan financial literacy memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kemungkinan siswa membayar tagihan tepat waktu, memiliki anggaran di 

tempat untuk mengelola keuangan mereka dan secara aktif menabung untuk masa 

depan.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.19 

Model Penelitian Pengaruh Financial Knowledge, Financial attitude dan 

Financial literacy terhadap Personal Financial Management Behaviour 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ibrahim dan Alqaydi (2013), Rajna et al (2011), Kagotho et al. (2017). 

 

H1: Financial knowledge memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

personal financial management behaviour. 

H2:Financial attitude memiliki hubungan signifikan positif terhadap personal 

financial management behaviour. 
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H3: Financial literacy memiliki hubungan signifikan positif terhadap personal 

financial management behaviour. 
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