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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Studi terdahulu oleh Arifin (2017) meneliti tentang bagaimana 

pengetahuan keuangan, locus of control, dan pendapatan dalam mempengaruhi 

financial management behavior pada tenaga kerja di Jakarta dengan sampel 

sebanyak 503 responden. Variabel independen yang digunakan yaitu financial 

knowledge, locus of control, income, dan financial management behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Analisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Kontrol, dan 

Pendapatan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Individu, sumber:Arifin 

(2017) 

 Studi terdahulu oleh Mien dan Thao (2015) menyelidiki tentang apa 

hubungan antara sikap keuangan pribadi, pengetahuan keuangan, locus of control 

terhadap perilaku manajemen keuangan. Studi ini dilakukan pada individu di 

Vietnam dengan menggunakan pendekatan survei. Temuan dari studi ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara langsung terhadap 

perilaku manajemen keuangan, dimana hasil ini bisa menjadi referensi yang 

berguna bagi pihak yang ingin mengembangkan manajemen keuangan pribadi 

dalam konteks negara berkembang seperti Vietnam. 
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Gambar 2.2 Model Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Manajemen Keuangan: Bukti dari Vietnam, sumber: Mien dan Thao (2015). 

Studi terdahulu oleh Qamar, Khemta, dan Jamil (2016) meneliti tentang 

bagaimana sikap terhadap uang mempengaruhi financial management behavior 

dan bagaimana financial knowledge dan financial self-efficacy memoderasi 

hubungan antara sikap terhadap uang terhadap perilaku manajemen keuangan. 

Studi ini menjadikan mahasiswa yang sedang kuliah dan bekerja sebagai objek 

penelitian dengan sampel sebanyak 500 responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Analisis Penelitian tentang Bagaimana Pengetahuan dan 

Kemandirian Finansial Memoderasi Hubungan antara Sikap terhadap Uang dan 

Perilaku Manajemen Keuangan Pribadi, sumber: Qamar, Khemta, dan Jamil 

(2016). 
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Nye dan Hilyard (2013) meneliti bagaimana quantitative literacy dan 

nilai materil mempengaruhi keputusan berperilaku finansial yang berguna untuk 

perencanaan masa depan dimana keputusan ini akan menyangkut konsekuensi 

jangka panjang dapat mendukung masa depan. Studi ini juga menguji 

kepercayaan diri para konsumen dalam keterampilan kuantitatif mereka. 

Kepercayaan diri dalam bekerja berperan dalam membuat keputusan keuangan 

bagi individu. Walaupun literasi kuantitatif dan pendidikan memiliki pengaruh, 

tetapi nilai konsumen juga penting dalam menjelaskan perilaku keuangan 

seseorang. Terkadang materialisme juga bisa manejadi penyebab banyak 

konsumen mengambil pinjaman atau memutuskan untuk berhutang. Jumlah 

sampel yang diteliti berjumlah 267 responden dan hasilnya mengkonfirmasi 

bahwa seluruh faktor yang diteliti berpengaruh secara positif terhadap perilaku 

finansial. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Literasi Kuantitatif dan 

Nilai Material terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pribadi, sumber: Nye dan 

Hilyard (2013). 
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Studi yang dilakukan oleh Selcuk (2015) meneliti tentang apa saja 

elemen yang memberi pengaruh pada perilaku keuangan mahasiswa di Turki 

dengan total sampel 1539 responden. Variabel independen yang digunakan yaitu 

levels of financial literacy, financial socialization, financial attitude, dan variabel 

dependen yang digunakan adalah financial management behavior. 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Analisis Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa di Turki, sumber: Selcuk (2015). 

Studi oleh Jamal, Ramlan, Karim, Mohidin, dan Osman (2015) meneliti 

tentang bagaimana social environment dan financial literacy dalam 

mempengaruhi financial management behavior masyarakat di Malaysia dengan 

metode sampel pada 1539 siswa SMA di Kota Kinabalu, Sabah. Hasil studi 

menunjukkan bahwa siswa yang lebih melek finansial cenderung menunjukkan 

perilaku keuangan yang positif. Pengajaran orang tua tentang keuangan dan sikap 

positif terhadap uang juga ditemukan sebagai faktor yang memiliki pengaruh pada 

perilaku keuangan positif.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.6 Model Analisis Penelitian Pengaruh Sosial dan Literasi Keuangan 

terhadap Perilaku Menabung di Kota Kinabalu, Sabah, sumber: Jamal, Ramlan, 

Karim, Mohidin, dan Osman (2015). 
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Studi terdahulu oleh Khairani dan Alfarisi (2019) meneliti tentang 

dampak yang ditimbulkan sikap keuangan, pengetahuan keuangan, parental 

education, dan penghasilan orang tua kepada financial management behavior 

dengan sampel mahasiswa di Universitas Andalas Padang. Penelitian ini 

dilakukan pada 378 sampel dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan 

data dan dianalisis menggunakan SPSS.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Sikap Keuangan, 

Pengetahuan Keuangan, Pendidikan Orang Tua, dan Pendapatan Orang Tua 

terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Mahasiswa Universitas Andalas 

Padang, sumber: Khairani dan Alfarisi (2019) 

Dzomonda dan Fatoki (2018) melakukan analisis tentang perilaku 

manajemen keuangan pada kalangan pengusaha di daerah pedesaan di negara 

Afrika Selatan. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kuantitatif metode 

survei yang datanya dikumpulkan melalui pembagian kuesioner dimana gender, 

age, education, sebagai variabel independen dan financial management behavior 

sebagai variabel dependen. Metode snowball sampling digunakan untuk 

mengidentifikasi peserta penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa perilaku 

manajemen keuangan pengusaha pedesaan sangat rendah. Rekomendasi yang 

diberikan melalui penelitian ini adalah kesadaran dari pemerintah dan 

memanfaatkan lembaga pemerintah untuk meningkatkan keterampilan manajemen 

keuangan pengusaha pedesaan. 
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Gambar 2.8 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Demografi 

terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pengusaha di Afrika Selatan, 

sumber: Dzomonda dan Fatoki (2018) 

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Munge, Kimani, dan Ngugi (2016) 

meneliti tentang apa saja elemen yang mempengaruhi perilaku keuangan pada 

kalangan siswa sekolah menengah di Kabupaten Nakuru, Kenya. Mereka 

menemukan adanya tantangan keuangan yang serius di sekolah menengah negeri 

di Kenya yang ditandainya dengan pembebanan biaya yang sangat tinggi kepada 

siswa. Penelitian ini diteliti dengan metode survei cross-sectional.  

 

 

Gambar 2.9 Model Analisis Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Manajemen Keuangan Siswa di Kenya, sumber: Munge, Kimani, dan 

Ngugi (2016). 

Studi terdahulu oleh Rajna, Ezat, Junid, dan Moshiri (2011) meneliti 

elemen apa saja yang bisa berpengaruh terhadap financial management behavior 

pada praktisi medis di rumah sakit layanan medis swasta dan publik di daerah 

perkotaan dan pedesaan di Malaysia. Penelitian ini menggunakan gender, marital 

status, undergraduate studies, post graduates studies, age, ethnicity, year in 

service, childhood family financial status sebagai variabel independen dan 

financial management behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.10 Model Analisis Penelitian tentang Elemen yang Mempengaruhi 

Perilaku Manajemen Keuangan pada Praktisi Medis di Malaysia, sumber: Rajna, 

Ezat, Junid, dan Moshiri (2011). 

Macharia (2012) melakukan penelitian tentang faktor yang memberi 

dampak terhadap financial management behavior masyarakat Kenya di sektor 

publik. Dalam penelitian ini menjelaskan bureaucracy, staff skills corruption, dan 

government support sebagai variabel independennya dan variabel dependen yang 

diteliti yaitu financial management behavior. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Analisis Penelitian tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku Manajemen Keuangan pada Masyarakat Sektor Publik 

Kenya, sumber: Macharia (2012) 
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 Penelitian terdahulu oleh Strömbäck, Lind, Skagerlund, Vastfjall, dan 

Tinghog (2017) meneliti bagaimana self-control dan faktor non-kognitif lainnya 

mempengaruhi financial management behavior masyarakat Swedia. Total sampel 

berjumlah 2063 responden. Variabel independen yang digunakan yaitu self 

control, optimism, deliberative thinking, dan financial management behavior 

sebagai variabel dependen. Hasil studi menyimpulkan bahwa orang dengan 

kontrol diri yang baik cenderung bisa lebih baik dalam menabung uangnya, 

berperilaku finansial lebih baik, yakin tentang masalah keuangannya, dan merasa 

lebih aman terhadap keuangannya saat ini dan masa depan. 

 

 

 

Gambar 2.12 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Kontrol Diri terhadap 

Perilaku Manajemen Keuangan, sumber: Strömbäck, Lind, Skagerlund, Vastfjall, 

dan Tinghog (2017). 

Nano and Llukani (2015) melakukan penelitian apakah pendapatan 

orang tua mempengaruhi financial management behavior anak. Penelitian ini 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan spesifik dan bersifat pribadi 

kepada 637 mahasiswa di dua universitas swasta dan lima universitas negeri dan 

di Albania. Variabel independen dalam studi ini ialah household income dan 

financial management behavior sebagai variabel dependennya. 

 

Gambar 2.13 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Keluarga 

terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Siswa, sumber: Nano and Llukani (2015) 
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Studi terdahulu oleh Sundarasen, Rahman, Othman, dan Danaraj (2016) 

meneliti tentang apa dampak literasi keuangan, agen sosialisasi keuangan, dan 

norma orang tua terhadap manajemen keuangan di Indonesia. Data untuk 

penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dari mahasiswa pasca sarjana di 

lembaga pendidikan tinggi swasta dan publik. Variabel independen pada studi ini 

yaitu financial literacy, financial socialization agents, parental norms, dan 

financial management behavior sebagai variabel dependennya. 

 

 

 

Gambar 2.14 Penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan, Agen Sosialisasi 

Keuangan, dan Norma Orang Tua terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, 

sumber: Sundarasen, Rahman, Othman, dan Danaraj (2016). 

 Studi terdahulu oleh Salikin, Wahab, Zakaria, Masruki, dan Nordin (2012) 

meneliti tentang dampak pendapatan orang tua dan edukasi orang tua terhadap 

financial management behavior yang menggunakan mahasiswa di salah satu 

universitas lokal di Malaysia sebagai objek penelitian dengan sampel sebanyak 

2146 responden. Variabel independen pada penelitian ini yaitu parents’ education 

background, household income, dan financial management behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Latar Belakang Orang 

Tua terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, sumber: Salikin, Wahab, Zakaria, 

Masruki, dan Nordin (2012). 
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Studi terdahulu oleh Firmansyah (2014) menganalisis mengenai 

pengaruh latar belakang keluarga, pengalaman orang tua, dan gaya hidup terhadap 

financial management behavior pada mahasiswa di salah satu universitas di 

Jabodetabek. Studi ini diteliti dengananalisis data kuantitatif yang datanya 

diperoleh dengan membagikan 300 lembar kuesioner ke wilayah Jabodetabek 

untuk memperoleh informasi terkait sikap menabung mereka.Variabel independen 

yang diteliti yaitu parents’ motivation, parents’ experience, lifestyle, dan financial 

management behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Penelitian tentang Pengaruh Latar Belakang Keluarga terhadap 

Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa di Jabodetabek, sumber: Firmansyah 

(2014) 

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Chowa dan Despard (2013) 

menganalisis tentang apa saja elemen yang dapat mempengaruhi perilaku 

manajemen keuangan seseorang. Objek penelitian ini adalah anak-anak di Ghana 

yang mempunyai orang tua atau wali yang sah dengan total sampel 3623 

responden. Variabel independen yang diteliti ialah parental financial 

socialization, personal income, household asset ownership, dan variabel 

dependennya adalah financial management behaviour. 
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Gambar 2.17 Model Analisis Pengaruh Sosialisasi Keuangan Orang Tua Keluarga 

Perilaku Manajemen Keuangan pada Masyarakat di Ghana, sumber: Chowa dan 

Despard (2013) 

 Setyawati and Suroso (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

faktor-faktor sosial ekonomi dan literasi keuangan terhadap sikap manajemen 

keuangan para dosen di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini diteliti dengan 

analisis verifikasi yang menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh 

antar variabel. Saat ini masih belum banyak penelitian yang memilih dosen 

sebagai responden padahal guru atau dosen adalah pihak yang memberikan 

informasi dan mengajarkan siswa. Variabel independen yang diteliti yaitu age, 

level of education, domicile, dan financial management behavior sebagai variabel 

dependen yang diteliti. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Analisis Penelitian Apakah Perilaku Manajemen Keuangan 

Pribadi Sharia diperlukan? Studi Kasus pada Literasi Keuangan Pengajar 

Masyarakat Sharia, sumber: Setyawati and Suroso (2017) 
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 Studi terdahulu oleh Herawati, Candiasa, Yadnyana, dan Suharsono 

(2018) menganalisi tentang faktor apa saja yang memberi pengaruh pada financial 

management behavior. Studi ini diteliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan melakukan tes literasi keuangan dan menyebarkan kuesioner pada 

mahasiswa akuntansi di Bali dan dianalisis menggunakan analisis regresi 

berganda. Sampel yang ditentukan adalah 518 responden. Social economic status, 

financial self-efficacy, dan financial literacy adalah variabel independen yang 

diteliti dan financial management behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Manajemen Keuangan Mahasiswa Akuntansi di Bali, sumber: Herawati, 

Candiasa, Yadnyana, dan Suharsono (2018). 

Studi terdahulu yang oleh Amanah, Rahadian, dan Iradianty (2016) 

meneliti tentang faktor yang mempengaruhi perilaku manejemen keuangan 

pribadi pada mahasiswa Sarjana di Universitas Telkom. Jumlah sampel penelitian 

yang digunakan berjumlah 200 responden. Variabel independen yang diteliti yaitu 

external locus of control, financial attitude, financial knowledge, dan financial 

management behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.20 Model Analisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, 

dan Locus of Control Eksternal terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada 

Mahasiswa Universitas Telkom, sumber: Amanah, Rahadian, dan Iradianty (2016) 

Studi terdahulu oleh Nusron, Wahidiyah, dan Budiarto (2018) 

menganalisis apa pengaruh dari pendapatan, sikap keuangan, dan pengetahuan 

tentang keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada 94 mahasiswa 

program Sarjana, Magister, dan Doktoral di berbagai universitas di provinsi DIY 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penelitian ini diuji dengan metode convenience 

sampling.  

 

 

 

Gambar 2.21 Model Analisis Penelitian tentang Faktor yang Berpengaruh pada 

Perilaku Manajemen Keuangan, sumber: Nusron, Wahidiyah, dan Budiarto 

(2018). 

Studi terdahulu oleh Ningsih dan Sudarma (2018) meneliti apa pengaruh 

lingkaran lingkungan hidup di rumah dan di sekolah terhadap perilaku manajemen 

keuangan pada siswa di Kota Purwodadi. Penelitian ini diuji dengan pendekatan 

kuantitatif dan metode convenience sampling dengan sampel sebanyak 324 

responden. Variabel independen yang diteliti yaitu family environment, school 

environement, dan financial management behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.22 Model Analisis Pengaruh Lingkungan Hidup Keluarga dan Sekolah 

pada Perilaku Menabung Melalui Kontrol Diri pada Pelajar di Kota Purwodadi, 

sumber: Ningsih dan Sudarma (2018) 

Studi terdahulu oleh Bamforth, Jebarajakirthy, dan Geursen (2017) 

meneliti apa pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap perilaku 

manajemen keuangan. Studi ini diteliti dengan pendekatan eksplorasi kualitatif 

dengan Sarjana Australia sebagai objek penelitian karena mereka menghadapi 

banyak tantangan dalam perilaku manajemen uang. Data yang dianalisis 

dikumpulkan melalui diskusi kelompok yang diadakan di 3 universitas Australia 

di mana ada 47 sarjana yang berpartisipasi dalam forum diskusi tersebut. 

 

 

 

Gambar 2.23 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan pada 

Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa, sumber: Bamforth, Jebarajakirthy, 

dan Geursen (2017). 

Studi terdahulu oleh Fernandes, Jr, dan Netemeyer (2014) meneliti 

apakah literasi keuangan dan financial education mempengaruhi perilaku 

manajemen keuangan. Pembuat kebijakan telah menetapkan pendidikan keuangan 

sebagai penangkal yang diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya 

kompleksitas keputusan keuangan konsumen beberapa generasi terakhir ini. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu financial literacy, financial 
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education, dan financial management behavior sebagai variabel dependen. Dari 3 

studi empiris yang dilakukan dalam studi ini menemukan bahwa efek parsial dari 

literasi keuangan berkurang secara dramatis ketika seseorang menggunakan 

instrument literasi keuangan untuk mengontrol variabel yang dihilangkan. Mereka 

membayangkan akan semakin berkurangnya peran pendidikan keuangan yang 

tidak dielaborasi atau ditindaklanjuti segera setelah itu. Studi ini juga 

menyimpulkan dengan berdiskusi tentang karakteristik perilaku mungkin akan 

mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menjadikan pendidikan keuangan, 

arsitektur pilihan, dan regulasi sebagai alat untuk membantu perilaku keuangan. 

 

. 

Gambar 2.24 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan, 

Pendidikan Finansial terhadap Perilaku Keuangan, sumber: Fernandes, Jr, dan 

Netemeyer (2014). 

Studi terdahulu oleh Dwiastanti (2015) menganalisis apa dampak yang 

diberikan literasi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. Dwiastanti 

(2015) mengatakan bahwa penelitian yang berkaitan dengan literasi keuangan 

ternyata menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan 

fakta bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat minim. 

Padahal literasi keuangan yang baik diperlukan bagi setiap individu untuk 

mengelola keuangannya demi mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, individu 

perlu mengembangkan perilaku keuangan yang cerdas agar memiliki keterampilan 

dalam menggunakan pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi produk dan 

layanan keuangan. 
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Gambar 2.25 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan 

terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, sumber: Dwiastanti (2015). 

Pihartono dan Asandimitra (2018) melakukan penelitian pengaruh 

income, pendidikan, pengetahuan keuangan, literasi keuangan, sikap keuangan, 

dan locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi di Indonesia. Sampel yang diteliti sebanyak 264 responden.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Model Analisis Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Manajemen Keuangan, sumber: Pihartono dan Asandimitra (2018). 

Studi terdahulu oleh Chalimah, Martono, dan Khafid (2019) meneliti 

tentang pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku meminjam pada konsumen 

di Kota Eskisehir, Turki dengan sampel sebanyak 247 responden. Budaya 

menabung yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak dapat memberikan banyak 

manfaat, membentuk karakter ekonomis, disiplin dalam membelanjakan uang dan 

mempersiapkan masa depan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua, 

melek finansial, kontrol diri, dan persepsi masa depan mempengaruhi perilaku 

menabung.  
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Gambar 2.27 Model Analisis Penelitian tentang Perilaku Manajemen Keuangan 

pada Siswa Jurusan Bisnis dan Manajemen Program di Semarang, sumber: 

Chalimah, Martono, dan Khafid (2019). 

Studi terdahulu oleh Sevim, Temizel, dan Sayılır (2012) meneliti tentang 

apa pengaruh  literasi keuangan terhadap perilaku meminjam pada masyarakat di 

Kota Eskisehir, Turki. Sampel pada penelitian ini berjumlah 550 responden. 

Variabel independen yang diteliti yaitu financial literacy dan financial 

management behavior sebagai variabel dependen. Temuan dari studi ini 

menunjukkan adanya perbedaan pada perilaku meminjam konsumen dengan 

berbagai tingkat literasi keuangan. Mengingat iterasi keuangan memiliki 

hubungan terhadap perilaku meminjam, upaya untuk meningkatkan literasi 

keuangan konsumen keuangan mungkin akan memiliki peran penting dalam 

pencegahan pinjaman berlebihan. 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan 

terhadap Perilaku Keuangan pada Penduduk Turki, sumber: Sevim, Temizel, dan 

Sayılır (2012) 
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Studi terdahulu oleh Hancock, Jorgensen, dan Swanson (2012) meneliti 

pengaruh interaksi orang tua, pengalaman kerja, pengetahuan keuangan, sikap 

terhadap kartu kredit, dan karakteristik pribadi terhadap perilaku kartu kredit 

mahasiswa. Studi ini memiliki sampel sebanyak 413 responden yang dipilih dari 7 

universitas. Kartu kredit biasa diberikan orang tua kepada anaknya karena ingin 

anaknya bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Akan tetapi terkadang hai 

inilah yang menyebabkan anak-anak merasa semena-mena dan membeli barang 

tidak sesuai kebutuhan melainkan sesuai keadaan seperti membeli barang yang 

dibutuhkan sesaat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Model Analisis Pengaruh Peran Orang Tua, Pengalaman Kerja, 

Pengetahun Keuangan, dan Sikap terhadap Kartu Kredit dalam mempengaruhi 

Pemakaian Kartu Kredit pada Mahasiswa, sumber: Hancock, Jorgensen, dan 

Swanson (2012). 

Ameliawati dan Setyani (2018) melakukan penelitian pengaruh sikap 

finansial, sosialisasi keuangan, dan pengalaman tentang keuangan 

terhadapperilaku manajemen keuangan baik secara langsung maupun dengan 

literasi keuangan sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian ini berjumlah 278 

responden yang dipilih dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang.  
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Gambar 2.30 Model Analisis Penelitian tentang Pengaruh Sikap Keuangan, 

Sosialisasi Keuangan, dan Pengalaman Keuangan terhadap Perilaku Manajemen 

Keuangan dimana Literasi Keuangan sebagai Variabel Mediasi, sumber: 

Ameliawati dan Setyani (2018) 

Studi terdahulu oleh Dangol dan Maharjan (2018) meneliti tentang 

pengaruh dari orang tua dan rekan terhadap perilaku manajemen keuangan 

anaknya dengan jenis kelamin, status pernikahan, dan pendapatan sebagai variabel 

moderasi. Data yang diteliti diperoleh dari kuesioner yang dibagikan ke 

masyarakat di Lembah Kathmandu dengan sampel berjumlah 390 responden. 

Variabel independen yang digunakan yaitu parents’ education background, 

parental financial teaching, peer influence dan financial management behaviour 

sebagai variabel dependen dimana gender, income, dan marital status sebagai 

variabel moderasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Model Analisis Penelitian Pengaruh Orang Tua dan Teman Sebaya 

terhadap Perilaku Menabung Anak Muda, sumber Dangol dan Maharjan (2018). 
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Studi terdahulu oleh Karunaanithy, Karunanithy, dan Santhirasekaram 

(2017) menganalisis tentang pengaruh literasi keuangan, parental socialization, 

peer influence, dan self control terhadap perilaku manajemen keuangan pada 

mahasiswa universitas di negara bagian Sri Lanka yang pernah dilanda perang, 

yaitu Sri Lanka Utara dan Sri Lanka Timur. Studi ini menetapkan 257 responden 

sebagai jumlah sampel dan diteliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Alasan 

pemilihan mahasiswa sebagai objek penelitian pada studi ini karena anak muda 

merupakan pemimpin di masa depan yang bias memberikan kontribusi besar 

untuk pengembangan daerah. Memahami perilaku individu yang berbeda akan 

membantu menghasilkan perubahan dalam perekonomian sangat penting untuk 

pengembangannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Model Analisis Perilaku Menabung pada Penduduk Daerah 

Peperangan di Sri Lanka, sumber: Karunaanithy, Karunanithy, dan 

Santhirasekaram (2017). 

 Alwi, Hashim, dan Ali (2015) meneliti tentang faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku manajemen keuangan padamasyarakat millennials atau 

gen Y di Malaysia. Pada tahun 2013 departemen statistik di Malaysia memperoleh 

data bahwa hutang di Malaysia meningkat dan 34% adalah masyarakat gen Y 

disana yang cenderung berusaha menghemat uang namun kurang memahami 

tentang perencanaa keuangan yang baik. Data yang diteliti pada penelitian ini 
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diperoleh dari mahasiswa Universitas Taylor yang berusia 20 hingga 24 tahun 

dengan cara membagikan kuesioner. Studi menunjukkan bahwa Gen Y cenderung 

berusaha untuk menabung uangnya namun mereka tidak mencari tahu bagaimana 

cara memanfaatkan uang yang mereka terima. Studi sebelumnya banyak yang 

membuktikan bahwa sosialisasi dari orang tua adalah faktor utama yang 

mempengaruhi kebiasaan konsumsi anak-anak generasi millennial. 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Model Analisis Penelitian tentang Faktor yang Mempengaruhi 

Kebiasaan Menabung pada Anak-Anak Milenial di Malaysia, sumber: Alwi, 

Hashim, dan Ali (2015). 

Huat, Geetha, dan Mohidin (2010) meneliti tentang bagaimana faktor 

demografi, lokasi geografis, pendidikan keuangan, dan pengaruh keluarga dalam 

mempengaruhi perilaku manajemen keuangan mahasiswa yang sedang 

mengambil mata kuliah keuangan dan mahasiswa yang tidak mengambil mata 

kuliah keuangan di universitas Malaysia.  

 

 

 

Gambar 2.34 Model Analisis Penelitian tentang Perilaku Manajemen Keuangan 

pada Mahasiswa Ekonomi dan Non Ekonomi di Malaysia, sumber: Huat, Geetha, 

dan Mohidin (2010). 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Financial management behavior didefinisikan sebagai sebuah 

kemampuan yang individu miliki dalam mengatur keuangan yang mencakup hal 

seperti melakukan perencanaan, membuat anggaran pengeluaran, mencari, 

menyimpan, mengelola, dan mengendalikan uang yang dimiliki. Dew dan Xiao 

(2011) mengatakan bahwa financial management behavior mencakup konsumsi, 

manajemen arus kas, tabungan, dan manajemen hutang.  

Tabungan diartikan sebagai bagian dari penghasilan yang disimpan dan 

tidak dibelanjakan. Manusia tidak bias menebak apa yang terjadi di kemudia hari, 

maka manusia harus selalu menyimpan uang untuk mengantisipasi hal tak terduga 

yang terjadi sewaktu-waktu. Manajemen hutang yaitu kapabilitas yang dimiliki 

seseorang dalam mengatur dan mengelola hutang untuk menghindari 

kebangkrutan atau dapat dikatakan sebagai pemanfaatan utang guna 

meningkatkan kesejahteraan hidup (Sina, 2014). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh financial knowledge terhadap financial management 

behavior 

Studi terdahulu oleh Arifin (2017), Mien dan Thao (2015), Amanah et 

al., (2016), dan Nusron et al., (2018), menyimpulkan bahwa financial knowledge 

mempengaruhi financial management behavior secara signifikan positif. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi pendidikan seseorang, tingkat pengetahuan tentang 

masalah keuangan juga akan lebih tinggi karena individu tersebut akan lebih sadar 

dan terus mencari tahu berbagai cara untuk menyimpan aset dan melakukan 
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perencanaan terhadap keuangan mereka sendiri. Pengetahuan keuangan bisa 

menjadi pondasi yang kuat untuk membantu individu mengatasi resiko yang 

muncul terkait pengelolaan keuangan mereka. Hasil ini berarti mendukung teori 

yang dikemukakan oleh Ida dan Dwinta (2010) yang isinya menyatakan bahwa 

pengembangan pengetahuan keuangan bias menjadi media dan sarana untuk 

membentuk perilaku manajemen yang bertanggung jawab pada diri seseorang.  

Akan tetapi hasil penelitian Khairani dan Alfarisi (2019) dan Pihartono 

dan Asandimitra (2018) menyimpulkan bahwa financial knowledge tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap financial management behavior, 

dikarenakan pengetahuan seseorang terhadap keuangan cenderung berbeda. 

Masing-masing individu masih memiliki kendali atas dirinya sendiri dan memiliki 

kebebasan untuk memilih semuanya sesuai dengan perilaku mereka sendiri.Oleh 

karena itu seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan tinggi tidak selalu bisa 

mengatur perilaku manajemen keuangannya dengan baik. 

2.3.2 Pengaruh locus of control terhadap financial management behavior 

Studi terdahulu oleh dan Mien dan Thao (2015) dan Arifin (2017) 

menyimpulkan locus of control berperan dalam mempengaruhi financial 

management behavior yaitu berpengaruh signifikan positif dikarenakan seseorang 

dengan locus of control internal yang tinggi merupakan orang yang memiliki 

keyakinan bahwa ia dapat menyelesaikan masalah keuangan mereka dan 

menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, seperti mampu mengalokasikan 

uang untuk ditabung, serta membayar iuran dan tagihan dengan tepat waktu. 

Namun kesimpulan tersebut berlawanan dengan hasil studi oleh Amanah et 

al.,(2016) dan Pihartono dan Asandimitra (2018) yang menyimpulkan bahwa 
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locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior. 

2.3.3 Pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior  

 Studi terdahulu oleh Mien dan Thao (2015), Selcuk (2015), Khairani dan 

Alfarisi (2019), Amanah et al., (2016), Nusron et al., (2018), Pihartono dan 

Asandimitra (2018), dan Ameliawati dan Setyani (2018) menyimpulkan bahwa 

financial attitude berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial 

management behavior. Hal ini dikarenakan mereka yang bersikap positif terhadap 

keuangan umumnya memiliki pemikiran baik mengenai uang seperti perencanaan 

masa depan, menyesuaikan pemakaian uang agar mampu mencukupi kebutuhan 

hidupnya, mampu menyepadankan antara pemasukan dengan pengeluaran, 

menyisihkan sebagian uang untuk ditabung dan diinvestasi, serta mengatur hutang 

yang dimiliki demi kesejahteraan hidup. Sikap terhadap uang yang baikmampu 

mengarahkan individu untuk mengaturperilaku keuangandan membuat keputusan 

yang lebih baik terkait manajemen keuangannya.  

 Namun studi yang diteliti oleh Jamal et al., (2015) menyimpulkan bahwa 

financial attitude tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

management behavior dikarenakan status responden sebagai siswa dimana mereka 

tidak menerima gaji atau penghasilan tetap, maka secara alami mereka akan lebih 

fokus pada sekolah mereka daripada memikirkan masalah keuangan secara 

berlebihan.  
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2.3.4 Pengaruh parental socialization terhadap financial management 

behavior 

 Selcuk (2015), Sundarasen et al., (2016), Chowa dan Despard (2013), 

Ameliawati dan Setyani (2018), Dangol dan Maharjan (2018), Karunaanithy et 

al., (2017), dan Alwi et al., (2015) memaparkan bahwa parental socialization 

memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap financial management 

behavior. Ini disebabkan karena orang tua memegang peran penting dalam 

memberikan pendidikan kepada anaknya. Ketika orang tua memberi teladan yang 

baik dalam pengelolaan keuangan dan memberi apresiasi kepada anaknya saat 

mereka mengambil keputusan untuk menabung, hal tersebut akan memberi 

dampak positif bagi anaknya. Selain itu sosialisasi keuangan dari orang tua 

mewakili interaksi dengan lingkungan yang bisa mengubah seseorang untuk 

mengelola keuangan dengan baik. 

2.3.5 Pengaruh peer influence terhadap financial management behavior 

 Studi oleh Jamal et al., (2015), Dangol dan Maharjan (2018), 

Karunaanithy et al., (2017), dan Alwi et al., (2015) menyimpulkan bahwa peer 

influence berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial management 

behavior. Hal ini dikarenakan seseorang lebih senang berinteraksi dengan 

merekayang memiliki pikiran atau hobi yang mirip. Memiliki hubungan yang erat 

atau terjalin baik dengan teman akan membuat seseorang menjadi bergantung 

antara satu sama lainnya. Individu menjadi lebih sering bertanya dan bercerita 

tentang kehidupan nya kepada teman-temannya, seperti cara mengelola keuangan. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta landasan teori yang telah disebutkan, maka model 

penelitian dapat dinyatakan melalui Gambar 2.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Model analisis Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Financial Management Behavior pada Mahasiswa Universitas Internasional 

Batam 

Berikut hipotesis penelitian untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Financial Knowledge berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

financial management behavior pada mahasiswa di Universitas 

Internasional Batam. 

H2:  Locus of Control berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial 

management behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

H3:   Financial Attitude berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

financial management behavior pada mahasiswa di Universitas 

Internasional Batam. 
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H4:   Parental Socialization berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

financial management behavior pada mahasiswa di Universitas 

Internasional Batam. 

H5:   Peer Influence berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial 

management behavior pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 
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