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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada penelitian – penilitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian antara lain sebagai berikut : 

2.1.1 Nyoman Trisna Herawati (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi: (1) pembelajaran di 

perguruan tinggi terhadap perilaku keuangan mahasiswa, (2) literasi keuangan 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa, (3) pembelajaran di perguruan tinggi dan 

literasi keuangan secara simultan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Penelitian tersebut menggunakan data primer dengan populasi seluruh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiksha. Teknik untuk pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive samplinguntuk menentukan 

jumlah sampel yang akan diteliti. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

statistik deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi tidak berkontribusi secara 

signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Literasi keuangan memiliki 

kontribusi yang positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Secara simultan pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan memiliki 

kontribusi yang signifkan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Secara umum 

tingkat literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomidan Bisnis  tergolong 

masihrendah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini : 
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1. Sama – sama menggunakan variableliterasi keuangan 

2. Responden penelitian adalah mahasiswa. 

3. Jenis penelitian explanatory  research 

 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang : 

1. Teknik analisis dipenelitian terdahulu menggunakan analisis jalur (path 

analysis), sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda 

2. Wilayah penelitian terdahulu dilakukan di Singaraja sedangkan penelitian 

sekarang melakukan penelitian di Surabaya. 

2.1.2 Peter Garlans Sina dan Andris Noya (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap manajemen keuangan pribadi. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

pascasarjana psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Data diperoleh 

dari penyebaran kuesioner dengan pengambilan sampel menggunakan teknik 

accidental sampling yaitu pemilihan sampel yang terjadi secara kebetulan pada 

saat diadakan pengumpulan data. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap manajemen keuangan 

pribadi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Topik yang diangkat pengelolaan keuangan pribadi. 

2. Variable yang digunakan yaitu kecerdasan spiritual. 
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3. Responden penelitian adalah mahasiswa. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan teknik sampling accidental sampling 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan purposive sampling. 

2. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di wilayah Salahtiga sedangkan 

penelitian saat ini dilakukan di wilayah Surabaya 

2.1.3 Ayu Krisna, Maya Sari, dan Rofi Rofaidah (2010) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dikalangan 

mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; mendapatkan  mengetahuin faktor – 

faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa ; untuk 

mengetahui bagaimana literasi keuangan mempengaruhi opini dan keputusaan 

keuangan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptif 

survey dan explonatory survey. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2006 hingga 2008 yang masih aktif. 

Data yang digunakan adalah data primer yaitu penyebaran kuesioner. 

 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Rata – rata literasi 

keuangan mahasiswa UPI sebesar 63% yang menunjukan tingkat literasi keuangan 

mahasiswa masih jauh dari optimum bahkan mendekati kategori yang rendah. (2) 

faktor demografi seperti jenis kelamin, usia asal bidang studi dan pengalaman 

kerja mempengaruhi responden, mahasiswa yang berasal dari bidang studi 

ekonomi memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

mahasiswa yang berasal dari bidang studi non ekonomi . (3) mahasiswa dengan 
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tingkat literasi keuangan yang lebih rendah memiliki sikap dan opini yang tidak 

tepat dibandingkan mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi 

dan mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan yang rendah  lebih banyak 

memilih keputusan keuangan yang salah dibandingkan mahasiswa dengan tingkat 

literasi keuangan yang lebih tinggi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Variable yang digunakan literasi keuangan.  

2. Responden penelitian adalah mahasiswa. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Peneltian terdahulu melakukan penelitian di wilayah Bandung sedangkan 

peneletian saat ini berada di Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi logistic biner 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

2.1.4   Lutfi dan Iramani (2008) 

Penelitian ini membahas tentang literasi keuangan diantara mahasiswa dan 

implikasinya terhadap metode pengajaran serta faktor – faktor yang memengaruhi 

tingkat pengetahuan terhadap literasi keuangan. Peneliti melakukan pengambilan 

sampel responden sebanyak 152 mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Peneliti 

mengemukakan bahwa variabel faktor demografi yang diteliti meliputi : rata –  

rata IPK, jurusan di SMK/SMA, program studi, pengalaman investasi, dan 

pendidikan manajemen keuangan dapat menimbulkan perbedaan pada tingkat 

literasi keuangan mahasiswa. Peneliti menggunakan data primer untuk 
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memperoleh data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan 

kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif, independent sample t-test, serta 

analisis korelasi.  

Hasil dari perhitungan dan analisis yang telah dilakukan maka ditarik 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan literasi keuangan yang signifikan diantara 

rata – rata IPK. Jurusan di SMK/SMA, program studi serta pengalaman investasi 

mahasiswa STIE Perbanas Surabaya, tetapi secara signifikan dipengaruhi oleh 

pendidikan manajemen keuangan, dimana mahasiswa yang memiliki pendidikan 

manajemen keuangan tingkat literasi keuangannya lebih tinggi daripada 

mahasiswa yang tidak memiliki pendidikan manajemen keuangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Sama – sama menggunakan variabel literasi keuangan 

2. Menggunakan jenis data yang sama yaitu data primer 

3. Responden sama – sama dari mahasiswa/i 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel faktor demografi untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap literasi keuangan sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan variabel literasi dan kecerdasan spiritual untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. 

2. Penelitian terdahulu hanya menyebar kuesioner di STIE Perbanas Surabaya saja 

sedangkan penelitian saat ini menyebar kebeberapa Universitas lain selain 

STIE Perbanas Surabaya. 
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Berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang : 

Tabel 2. 1 

Keterangan 

Penelitian 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III Penelitian IV Penelitian Sekarang 

Peneliti Nyoman Trisna Herawati 

(2015) 

Peter Garlans Sina dan 

Andris Noya (2012) 

Ayu Krisna, Maya Sari, dan 

Rofi Rofaidah (2010) 

Lutfi dan Iramani 

(2008)_ 

Muhammad Sukroni 

sekarang 

Judul Kontribusi Pembelajaran Di 

Perguruan Tinggi Dan 

Literasi Keuangan Terhadap 

Perilaku Keuangan 

Mahasiswa   

Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual Terhadap 

Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

Analisis Tingkat Literasi 

Keuangan di Kalangan 

Mahasiswa dan Faktor – 

Faktor yang 

Mempengaruhinya 

Financial Literacy 

among University 

Students and Its 

Implication to The 

Teaching Method 

Pengaruh literasi 

keuangan dan 

kecerdasan spiritual 

pada pengelolaan 

keuangan mahasiswa 

disurabaya 

Variabel 

Independen 

Pembelajaran diperguruan 

tinggi dan literasi keuangan 

Kecerdasan Spiritual  Literasi Keuangan, Faktor – 

Faktor yang mempengaruhi 

Metode pengajaran dan 

faktor demografi 

Literasi keuangan dan 

kecerdasan spiritual 

Variabel 

Dependen 

Perilaku keuangan Pengelolaan Keuangan 

Pribadi 

 Literasi keuangan Pengelolaan Keuangan 

mahasiswa 

Teknik 

Sampling 

Purposive Sampling accidental sampling   Purposive Sampling 

Populasi Seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Undiksha 

seluruh mahasiswa 

strata satu fakultas 

psikologi UKSW-

salatiga 

mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia 

angkatan 2006 hingga 2008  

Mahasiswa STIE 

Perbanas Surabaya 

Mahasiswa/i di 

Surabaya 

Teknik 

Analisis 

Statistik Deskriptif dan 

Analisis Jalur 

Analisis Regresi 

 

Regresi logistic biner Analisis deskriptif, 

Independents sample t-

test, dan analisis 

korelasi 

Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Jenis Data Data Primer Data Primer Data primer Data Primer Data Primer 

Hasil 

Penelitian 

penelitian menunjukan 

bahwa pembelajaran di 

perguruan tinggi (X1) yang 

diukur oleh perilaku 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang 

positif namun tidak 

(1) Rata – rata literasi 

keuangan mahasiswa UPI 

sebesar 63% yang 

menunjukan tingkat literasi 

Hasil dari perhitungan 

dan analisis yang telah 

dilakukan maka ditarik 

kesimpulan bahwa 
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keuangan (Y) tidak 

memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa. 

signifikan antara 

kecerdasan spiritual 

terhadap manajemen 

keuangan pribadi, dan 

hal ini disebabkan 

dibutuhkannya faktor 

lain untuk meningkatkan 

seni mengelola uang 

pribadi. 

keuangan mahasiswa masih 

jauh dari optimum bahkan 

mendekati kategori yang 

rendah. (2) faktor demografi 

seperti jenis kelamin, usia asal 

program studi dan pengalaman 

kerja mempengaruhi 

responden, mahasiswa yang 

berasal dari bidang studi 

ekonomi memiliki tingkat 

literasi keuangan yang lebih 

dibandingkan dengan 

mahasiswa yang berasal dari 

bidang studi non ekonomi . (3) 

mahasiswa dengan tingkat 

literasi keuangan yang lebih 

rendah memiliki sikap dan 

opini yang tidak tepat 

dibandingkan mahasiswa 

dengan tingkat literasi 

keuangan yang lebih tinggi 

dan mahasiswa dengan tingkat 

literasi keuangan yang rendah  

lebih banyak memilih 

keputusan keuangan yang 

salah dibandingkan 

mahasiswa dengan tingkat 

literasi keuangan yang lebih 

tinggi. 

tidak ada perbedaan 

literasi keuangan yang 

signifikan diantara rata 

– rata IPK. Jurusan di 

SMK/SMA, program 

studi serta pengalaman 

investasi mahasiswa 

STIE Perbanas 

Surabaya, tetapi secara 

signifikan dipengaruhi 

oleh pendidikan 

manajemen keuangan, 

dimana mahasiswa 

yang memiliki 

pendidikan manajemen 

keuangan tingkat 

literasi keuangannya 

lebih tinggi daripada 

mahasiswa yang tidak 

memiliki pendidikan 

manajemen keuangan. 

Sumber : Nyoman Trisna Herawati (2015); Peter Garlans Sina dan Andris Noya (2012);Ayu Krisna, Maya Sari, dan Rofi Rofaidah (2010); Lutfi dan Iramani 

(2008).
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2.2 LandasanTeori 

Landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah : 

2.2.1 Manajemen Keuangan 

Menurut Fahmi (2011:12),  Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan 

perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian 

dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.      

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:  

1. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan  

dana  pada berbagai aktiva.  

2. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber 

dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal 

perusahaan.  

3. Aktivitas pengelolaan aktiva yaitu setelah dana diperoleh dan 

dialokasikan dalam bentuk aktiva harus dikelola seefisien. 

Meurut (Kannadhasan, 2009)Keputusan keuangan diartikan sebagai proses untuk 

memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif. Pengertian tersebut 

mendeskripsikan keterkaitan dengan arti dari manajemen keuangan yaitu 

bagaimana mendapatkan uang dan bagaimana menggunakannya dengan tepat 

sehingga ketepatan dalam memilih alternatif dalam penggunaan uang menjadi 

lebih efektif.Karena pada prinsipnya keputusan keuangan yang diambil bertujuan 

untuk mengoptimalkan kesejahteraan, maka pembuatan keputusan keuangan 

merupakan suatu hal yang kompleks. 
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2.2.2 Pengelolaan keuangan 

Menurut Cummins (2009) kemampuan seseorang untuk mengelolah 

keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai sukses dalam hidup, 

sehingga pengetahuan akan 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 juga 

dibutuhkan bagi diri kita sendiri agar dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam 

hal mengelolah keuangan yang tidak diinginkan. 

Menurut Naila dan Iramani (2013) pengelolaan keuangan adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan). Sehinga 

pengelolaan keuangan berawal dari merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevakuasi yang mana apabila dijalankan akan membantu dalam mencapai 

tujuan keuangan dimasa yang akan datang. 

Sebelum melakukan pengelolaan keuangan, individu perlu memahami 

terlebih dahulu sistem dari pengelolaan keuangan yang baik. Mahasiswa sebagai 

generasi muda tidak hanya menghadapi kompleksitas yang terus meningkat pada 

produk keuangan, jasa, dan pasar,akan tetapi mereka lebih cenderung harus 

menanggung risiko keuangan di masa depan yang lebih dari orang tua mereka 

(Lusardi, 2010). Seorang mahasiswa sedikit banyak sudah mengetahui apa yang di 

maksud dengan pengelolaan keuangan, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang 

belum memahami dengan baik bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan 

pribadiyang baik. 
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2.2.3 Literasi keuangan 

Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan adalah seperangkat 

keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk 

membuat keputusan yang efektif dengan menggunakan semua sumber daya 

keuangan mereka. sehingga literasi keuangan sangat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan individu, dimana pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat 

mendorong dalam mengambil keputusan keuangan (Margaretha dan Pambudi, 

2015) sehingga literasi keuangan diperlukan oleh setiap individu seperti yang 

diungkapkan oleh (Pritazahara dan Sriwidodo, 2015) 

Kebutuhan literasi keuangan pada era modern ini merupakan telah menjadi 

kebutuhan dasar bagi setiap orang agar dapat terhindar dari masalah keuangan 

(Rasyid, 2012), Lisa, Xu dan Bilal Zia (2012) mengatakan bahwa istilah literasi 

keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pengetahuan tentang 

produk- produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan 

keuangan seperti kemampuan untuk menghitung pembayaran bunga majemuk 

serta kemampuan keuangan yang lebih umum, seperti pengelolaan keuangan dan 

perencanaan keuangan menjadi begitu dibutuhkan oleh setiap individu dalam 

mengelolah keuangan. 

Atkinson dan Messy (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan 

didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

dan perilakuyang diperlakukan untuk mengambil keputusan keuangan yang sehat 

sehingga pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan terhadap individu, 

Lusardi dan Mitchell (2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 
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pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge 

and ablity).Dengan kesimpulan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan 

tentang konsep dasar keuangan, yang mencakup pengetahuan tentang pengelolaan 

,pengambilan keputusan, perbedaan nilai nominal dan nilai riil. 

2.2.4 Bidang Studi 

Bidang studi didefinisikan sebagai sebuah defisi dalam sebuah universitas 

yang terdiri dari suatu area subjek, atau sejumlah bidang studi terkait. Menurut 

Chen & Volpe (1998) perbedaan bidang studi yang diambil oleh mahasiswa 

diperguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal tingkat literasi keuangan, 

dimana mahasiswa berlatar belakang bidang studi bisnis memiliki literasi 

keuangan yang lebih tinggi. 

2.2.5 Kecerdasan Spiritual 

 Zohar dan Marshal (2005) mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan jiwa atau kecerdasan kearifan, dan kecerdasan ini merupakan 

kapasitas bawaan dari otak manusia, spiritualitas berdasarkan struktur-struktur 

dari dalam otak yang memberi kita kemampuan dasar untuk membentuk, nilai, 

makna dan tujuan. Sehingga perlunya untuk mengelola dan mengoptimalkan atau 

mendayagunakan nilai-nilai kearifan yang dimilikinya untuk mencapai suatu 

tujuan yang mulia atau tujuan yang lebih bermakna. 

Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai, yaitu dengan menempatkan perilaku dan hidup 

manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa 



18 

 

 

 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang 

lain (Zohar & Marshall, 2005:4) 

Spiritual berasal dari bahasa latinyaitu spiritus yang berati prinsip yang 

memvitalisasi suatu organisme. Sedangkan, spiritual dalam SQ berasal dari bahasa 

latinsapientia (sophia) dalam bahasa Yunani yang berarti ‟kearifan‟ (Zohar dan 

Marshall, 2005). 

Kecerdasan 

 spiritual sebagai kombinasi dari banyak faktor, meliputi kapasitas kebatinan 

(mysticism), transenden dan kemampuan untuk mengusahakan tingkatan yang 

tinggi dari kesadaran spiritual, memahami makna spiritual dalam aktivitas setiap 

hari, menggunakan sumber daya spiritual untuk memecahkan masalah-masalah 

dan menjadi berbudi pekerti yang luhur (Emmons 2000). 

2.2.6Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa 

 Atkinson dan Messy (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan 

didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

dan perilaku yang diperlakukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat 

sehingga tercapai kesejahteraan keuangan yang diinginkan setiap 

individu.Nyoman Trisna Herawati (2015) menyatakan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. 

Berpengaruh positif yang diartikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan 

seseorang, maka semakin baik perilaku keuangannya. Pengetahuan keuangan 

didefinisikan sebagai kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam mengelola 

keuangannya.  
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Literasi keuangan adalah kebutuhan bagi setiap individu untuk terhindar dari 

masalah keuangan. Hal ini di sebabkan karena sering kali individu dihadapkan 

dengan masalah – masalah keuangan. Masalah tersebutmuncul karena terdapat hal 

– hal yang membatasi  kemampuanseseorang dalam mengatur keuangannya 

dengan tujuan mendapatkan barang - barang yang di inginkan.  

Lusardi (2010) juga menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan keuangan 

seseorang akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Hal ini yang menyebabkan mengapa seseorang harus memiliki literasi 

keuangan yang memadai, sebagai dasar pengambilan keputusankeuangan yang 

baik untuk masa kini dan masa mendatang. 

2.2.7   Pengaruh bidang studi terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa 

 Penelitian ini membedakan antara mahasiswa yang berasal dari bidang 

studi ekonomi dengan bidang studi non ekonomi, dari perbedaan bidang studi 

tersebut maka akan menunjukan perbedaan pengelolaan keuangan. Mahasiswa 

yang berasal dari bidang studi ekonomi diharapkan memiliki kemampuan 

mengelola keuangan lebih baik dari mahasiswa dari bidang studi non ekonomi. 

Menurut Ayu Krisna, Rofi Rofaidah dan Maya Sari (2010) bahwa asal bidang 

studi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan mahasiswa 

dan juga menyatakan bahwa mahasiswa dari bidang studi Ekonomi memiliki 

literasi keuangan yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa bidang studi non 

Ekonomi, karena mahasiswa asal bidang studi Ekonomi memperoleh mata kuliah 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 
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2.2.8Pengaruh Kecerdasan spiritual terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. 

Karvof (2010) menyatakan bahwa dibutuhkannya kecerdasan spiritual dalam 

mengelolah uang (personal finance) karena dapat menimbulkan sifat filantropis. 

Nalarnya adalah charity atau amal disebut dengan memberikan sebagian harta 

yang kita miliki kepada pihak yang lebih membutuhkannya.  

Selanjutnya Sina (2012) menjelaskan tentang nilai hidup seperti tanggung 

jawab, kejujuran, dan disiplin, dalam kaitannya dengan manajemen keuangan 

pribadi (personal finance). Tanggung jawab, nilai hidup ini mengajarkan kepada 

individu untuk sadar bahwa dirinya adalah penanggung jawab atas kegagalan dan 

kesuksesan dalam mengelolah keuangan. Oleh karena itu, berfokus pada 

kesadaran atas tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan, orang tersebut 

akan termotivasi untuk belajar lebih banyak dan mengaplikasikan pengetahuan 

keuangan yang telah diperoleh.   

Nilai kejujuran, ketika seseorang melakukan pengelolaan keuangan pribadi untuk 

mencapai kesejahteraan. Dirinya perlu melakukan intropeksi diri yang 

berkelanjutan. Karena dengan intropeksi diri, orang akan jujur pada dirinya terkait 

dengan kesalahan-kesalahan dalam mengelolah keuangan yang pernah dilakukan 

untuk diperbaiki di masa yang akan mendatang. Lanjut bahwa nilai hidup 

kejujuran menjadi krusial karena seseorang tidak mungkin dapat melakukan 

perubahan dalam mengelolah keuangan kecuali mengakui bahwa dirinya telah 

melakukan kesalahan. Nalarnya adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya 

telah melakukan pengelolaan keuangan secara tepat, walaupun pada kenyataannya 

tidaklah demikian, maka orang tersebut telah menipu dirinya sendiri sehingga 
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tidak dapat menerima masukan, ide-ide atau pun saran dari pihak lain terkait apa 

yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian pada hubungan masing-masing varibel bebas terhadap 

variabel terikat maka dapat disusun suatu model alur kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, maka 

hipotesis dari penelitian iniadalah: 

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan 

  mahasiswa. 

H2 : Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan 

  mahasiswa. 

LITERASI KEUANGAN 

KECERDASAN 

SPIRITUAL 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

MAHASISWA 

BIDANG STUDI 

Gambar 2. 1 
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H3 : Pengelolaan keuangan mahasiswa bidang studi ekonomi & bisnis lebih baik 

  daripada mahasiswa bidang studi non ekonomi & bisnis. 

 

 


