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MOTTO

LET’S
BREAK
THE LIMITS
TIDAK AKAN ADA LANGKAH SELANJUTNYA JIKA TIDAK ADA
LANGKAH AWAL, MAKA DARI ITU KITA HARUS MEMULAI
UNTUK TAHU. DAN ALLAH AKAN MEMBERIKAN HAMBANYA
BERDASARKAN PRASANGKANYA MAKA DARI ITU YAKINLAH
BAHWA ALLAH AKAN MEMBERIKAN YANG TERBAIK
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Halaman Persembahan
Pertama-tama mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT karena telah
memberikan kelancaran, kekuatan, dan ridhoNya sehingga aku dapat
menyelesaikan semua proses kuliah sambil bekerja dan berorganisasi hingga
mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih Allah karena
engakau telah mewujudkan apa yang aku minta dan selalu memberiku
kekuatan untuk tetap bertahan menjalankan semua pilihan-pilihan yang telah
aku putuskan dan terima kasih karena telah mempertemukanku dengan orangorang yang tulus membantu aku.
Aku mampu melewati semua kesulitan-kesulitan dalam proses kuliah
hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu bukan
karena aku hebat dan kuat melainkan karena aku punya orang-orang hebat
yang setia dibelakang saya apapun yang terjadi sealu memberi support dan
bantuan untuk aku dimana tidak semua orang eruntung seperti saya karena
mendapatkan dan bertemu dengan mereka. Untuk itu, Karya tulis ini aku
persembahkan untuk mereka, diantaranya....
Mama dan Ayah terima kasih untuk selalu mendoakan anakmu ini agar
selalu diberi kelancaran mulai dari awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir
ini. Terima kasih juga atas semua kepercayaan yang telah engkau berikan pada
putri kecilmu yang kini sudah gak kecil lagi :D dan terima kasih untuk
dukungan dan semangatnya ketika aku mulai lelah dan ingin menyerah serta
terima kasih untuk nasehat-nasehatnya untuk bekal kehidupan . Khususnya
untuk mamaku tercinta aku tau kau berusaha untuk selalu kuat dan tegar,
aku tau dibalik senyum dan ketegaranmu menyimpan kepedihan tapi engkau
tidak mau anak-anakmu yang kaucintai. Mama yang selalu sabar selama ini
menghadapi diriku yang perfeksionis tapi suka berantakan kalau jadwal lagi
padat dan mama yang selau memberikan kasih sayang dan perhatiannya
meskipun lelah telah menderanya. Terima kasih mama untuk semua harapanharapan dan ekspektasi mama kepadaku, terima kasih karena telah mau
mendengarkan semua cita-cita dam mimpiku yang menurut sebagian orang
mungkin hal tersebut terlalu tinggi, tapi mama selalu percaya bahwa aku
mampu mwujudkannya. Mama yang selalu yakin kalau anaknya ini akan
membuatnya bangga dan bahagia, dan percaya kalau anaknya ini akan selalu
memberikan yang terbaik, terima kasih mama untuk semuanya, you are my
favorite idol, I love you so much :*
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Aadikku tersayang, rizka dwi kurniawati, terima kasih karena selalu
sabar mendengarkan ocehan dan omelanku setiap hari. Terima kasih mengalah
karena laptop dan kamar aku kuasai untuk mengerjakan skripsi. Dan terima
kasih untuk tidak menggangguku dan tidak resek selama proses pengerjaan
skripsi.. hehehe. Dan terima kasih karena engkau menjadikanku contoh dan
motivasi untukmu mencapai keberhasilan Semoga dirimu bisa menggapai
keberhasilan kalian dikemudian hari.
Keluarga besar, ibuk (budhe), pakdhe, mamanik, dan bapak (pak dhe).
Terima kasih ibuk yang selalu membuatkan aku teh setiap pagi dan malam
sebelum berangkat kuliah maupun berangkat kerja dan setelah pulangnya dari
segala macam aktivitas. Terima kasih karena selalu memperhatikan makanku,
selalu menawariku makan walaupun ibuk sudah tidur ketika aku pulang larut
malam bahkan dulu sebelum ibuk sakit ibuk selalu mengambilkanku makan
karena kalau tidak begitu ibuk tau aku aku gak bakal makan :D. Terima kasih
untuk pakdhe yang selalu setia menungguku pulang hingga larut malam
bahkan beliau tidak akan tidur sebelum aku pulang, pakde yang selalu menata
sepedaku setelah pulang dan menyiapkan sepedaku ketika aku berangkat pagi.
Ibuk dan pakde yang selalu semangat membangunkan aku ketika aku pulang
pagi setelah shift malam dan siangnya ada kuliah karena aku takut aku telat.
Terima kasih ibuk dan pakdhe atas semua kasih sayang, perhatian dan
nasehatnya kepadaku yang notabennya hanya keponakan tapi kasih sayang
kalian seperti aku anak kandungmu. Terima kasih untuk mama nik dan bapak
atas semua kepercayaan, support, dan bantuan kalian kepadaku selama ini,
mamanik dan bapak memang kelihatan seperti cuek tapi aku tau kalau mereka
sangat peduli dan perhatian kepadaku, mereka yang selalu bangga kepadaku
dan mereka yang tak segan untuk mengeluarkan uang untukku. Terima kasih
juga untuk mama tri, papa, poh, mas tam, mbak indra, mas ari, mas sulis, mbak
ana, mas fery, mbak reni, mbak rini, teteh, mas joko, buwit, pakde sukar, mbak
kiki dan mbak billa untuk semua bantuannya.
Mas azis, Terima kasih karena dengan sangat tulus mau membantuku
dalam segala hal tanpa pamrih, salah satu orang bahkan mungkin satu-satunya
orang yang paling sering aku repoti di farmasi dari awal aku memutuskan
untuk kuliah hingga sidang skripsi. Mas azis orang yang selalu mau aku tukeri
shift untuk menggantikan aku kerja tanpa menarget kapan harus diganti,
orang yang mau membantuku mengerjakan tugas membuat nametag berlogo
HMJM untuk LKMM-TD maupun skema sesuai keingananku, orang yang mau
aku repoti untuk menggantikanku jaga kerja ketika sidang proposal dan sidang
skripsi karena jadwal sidang yang mendadak, orang yang lumayan sering
mendengarkan keluh kesah kesahku dan meberi nasehat walaupun kadang
sambil bercanda, orang yang mau mengantarkanku ke kampus ketika dulu
waktu pembakalan karena tidak boleh membawa sepeda motor dan pada saat
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itu aku sudah di RS padahal beiau habis shift malam, dan orang yang paling
sabar dan tulus yang pernah saya temui. Terima kasih banyak mas azis atas
semua bantuanmu, you are the real big brother. Semoga Allah membalas
semua kebaikan-kebaikanmu.
Teman-Teman Farmasi National Hospital, Terima kasih untuk ce siulan
the best boss for us karena telah mengijinkan untuk kuliah sambil bekerja,
tidak mempersulit jadwal kerjaku, dan terima kasih karena telah menginspirasi
dan menjadi contoh diriku seperti apa seorang pemimpin dan leader bersikap
kepada teamnya ataupun ketika masalah terjadi, serta menginspirasi diriku
untuk bersikap cantik dan lembut tapi tetap tegas, Terima kasih untuk
teman-teman apoteker terutama apoteker IGD, ce feni, ce ello, dan ko hani
karena sudah meng-acc dan tidak mempersulit jadwal ketika aku tuker shift,
serta terima kasih atas pengertiannya selama ini. Terima kasih mbak mar dan
mbak gita untuk kos-kosannya sebagai tempat beringgah sementara untukku
istirahat apabila aku tidak memungkinkan untuk pulang dan terima karena
mau aku tuker-tukerin shiftnya. Terima kasih untuk erik dan purnama dua
diantara orang yang selalu aku mintai bantuan karena dengan kebaikannya
mau aku repoti meminjam hari liburnya untuk menggantikan aku kerja apabila
bebenturan dengan kegiatan kampus dan dengan kerelaan hatinya mereka
mau aku ganti sebisaku dan tidak menarget harus kapan. Untuk teman-teman
farmasi IGD, mas azis, mas dedyk, mbak hermin, mbak ning, dan anggota baru
ipul. Terima kasih untuk kerelaan hatinya mau megalah masalah jadwal karena
menyesuaikan jadwal kuliahku dan terima kasih mau aku repoti untuk tukertuker shift, serta terima kasih untuk semua bantuannya dan mau
mendengarkan keluh kesah serta gundah gulanaku ku masalah revisi dan
jadwal sidang. Terima kasih mas dedyk teman seperjuangan dan senasib
karena sama-sama kuliah sambil bekerja dan sama-sama mengambil skripsi
karena mau aku repoti juga masalah jadwal karena kuliahnya lebih fleksible.
Aku tau walaupun sering jail dan usil tapi dia sangat peduli dan mau
membantu kalau aku butuh bantuan.
Dosen pembimbing ku, Pak lutfi yang super sabar menghadapi kami dan
yang telah menginspirasi kami untuk melakukan yang terbaik khusunya diriku.
Bersyukur mendapatkan dosen pembimbing beliau seperti doaku ketika
mengambil matkul metpen. Terima kasih banyak karena telah meluangkan
waktu di tengah kesibukan beliau untuk Kami bimbingan dan terima kasih
atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Kami semua..
Amiin
Dosen Manajemen Keuangan, Bu Muazaroh, Bu Linda, Bu Meliza, Bu
Wiwik, Bu Sri, Bu Iramani, Pak Lutfi, terima kasih sudah memberikan ilmu
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yang sangat berharga dan sangat bermanfaat untuk saya. Dan terima kasih
telah menginspirasi saya untuk menerapkan dan memanfaatkan ilmu keuangan.
Miftahul Fitri, S.E alias vivi, makasih sudah mau mendengarkan keluh
kesahku dan mau mendengarkan semua mimpi dan cita citaku bahkan mau
mendengarkan khayalan khayalanku tanpa meng-underestimate diriku malah
justru percaya kalau aku mampu mewujudkannya. Makasih sudah mau
mendengarkan nasehat dan petuahku dan mau menjalankannya. Makasih juga
sudah percaya dengan apa yang aku katakan kalau kamu mampu. Yeeeaayyy...
Akhirnya kita bisa lulus 3,5 tahun dan wisuda bareng
HMJM, terimakasih sudah menjadi keluarga kedua ku selama tiga tahun
mulai dari tahun pertama menjadi staff, kemudian tahun kedua dan ketiga
menjadi pengurus HMJM :D, aaakkk.... terima kasih untuk pengurus, 13/14,
14/15 dan 15/16 gak tau mesti ngomong apa buat HMJM, memberikan
pengalaman yang gak aku dapet saat dikelas, menyemangati saat kuliah, saat
sedih, tempat berharga selama kuliah, HMJM keluarga keduaku,
alhamdulillah bisa menjadi bagian dari kalian. Terima kasih untuk kepercayaan
dan kesempatannyautnuk dirikuyangkalian tauakuempunyaikesibukan diluar
kuiah. Terima kasih untuk mas putu, mas andik, dan tetuwek HMJM 14/15
teria kasih banyak karena telah memberi kesepatan untuk menjadi bagian
keluarga HMJM. Terima kasih mbak atikah yang sudah memberi banyak
pelajaran mengenai organisasi dan khususnya mengenai acara proker, makasih
bucel untuk kepercayaan dan kesempatannya untuk menjadi acara PBC,
makasih mas frans untuk semangat dan supportnya selama ini, akasihjuga
sudah diberi kesempatan untuk menjadi sekertaris FD, makasih mas boci
karena tidak memperasalahkan kesibukanku dan mau menyesuasikan
kesibukannya ketika meeting HRD. HMJM PASTI BISA!!! HMJM
SEMANGAT BISA!!! HMJM TO THE BEST GENERATION!!! Semua masingmasing generasi pasti punya kekurangan dan kelebihannya :D
Keluarga HMJM 15/16, alvian the strongest and the best secretary PBC,
widana dan bobi the strongest and the best PBC, Elly dan Yudi the strongest
and the best perlengkapan, dian the strongest and the best keseketariatan,
Rico yang mampu membuktikan ke orang orang yang memandang sebelah mata
dirimu, lusiana, anjar gita, andika, dhiyanti, ika, fitri, dewi, bang eka, mak aul,
devi,titik. Makasih sudah memberi warna hidupku dengan segala tingkah dan
kekonyolan kalian. You areThe best guys, I love all of you
Tetuek, Ilma, Nela Naomi dan ida, kalian teman hmjm, teman sekelas
makasi selama hampir 3 tahun ini guys, kalian yang selalu ngedukung aku dan
makasih atas pengertiannya karena kesibukanku. Akhirnya kita bisa wisuda
bareng, lulus bareng, terima kasih sudah mau jadi sahabat aku :D. Maaf ya
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aku yang egois keras kepala, dan super sibuk sehingga paling jarang kumpul.
Buat Mail dan nela yang kosnya sering dibuat persinggahan dan rumpik bareng,
makasih mau aku titipin tugas kalau aku gak bisa ngumpulin, makasih karena
sudah membantu selama proses pengerjaan skripsi. Makasi banyak rek
makasiiiiiiiii..... :*
Team Brotherhood Indonesia dan PR Institute, Pak Pucok, bu dinda,
rahma, bobi, yudi, dan wildana. Makasih pak pucok dan bu dinda atas
kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjadi trainer dan
pendamping untuk seminar dan workshop dibeberapa tempat serta diberi
kesempatan untuk menjadi narasumber di radio malang bahkan anak jurusan
ilmu komunikasi saja belum tentu mendapatkan kesempatan seperti saya yang
notabennya anak manajemen, dan makasih sudah menginspirasi saya.
beruntung saya bertemu dengan beliau. Rahma makasih buat semangat dan
supportnya, keep on the track dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih
baik lagi dan semakin dekat dengan Allah.. Amiin
Teman-teman seperjuanganku, Reni, fiqhi, des dika, dyas, naomi, nadira,
tomi team dosbing pak lutfi, teman teman kolab, rysca maksih banyak
bantuannya, semua anak S1 Manajemen Keuangan, Perbankan dan Pemasaran
yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya:D terimakasih atas
dukungan dan bantuan kalian selama ini.
Orang-Orang yang menginspirasi, terima kasih buat semua orang yang
telah menginspirasi diriku tanpa mereka sadari walaupun mungkin beberapa
orang yang menginspirasi tersebut tidak pernah bertatap muka secara
langsung tapi dengan kehebatannnya mampu menginspirasi dan memotivasi
diriku untuk mencapai semua cita cita dan mimpi mimpiku dan membuatku
percaya kalau aku bisa.
Orang-Orang yang memandang sebelah mata dan meremehkanku,
makasih karena teah mendorong diriku dan memotivasi diriku untuk
membuktikan bahwa aku mampu untuk mencapi semua mimpiku. Makasih
karena kata-katamu yang menyakitiku telah menjadi cambuk ketika aku lelah
dan hampir menyerah untuk melanjutkan apa yang sudah aku mulai ;)
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat. Begitu banyak
ungkapan terimakasih yang ingin kuucapkan. Semoga ilmu yang saya peroleh
bermanfaat untuk diri saya pribadi dan semua orang. Dan semoga Allah
membalas semua kebaikan orang orang yang telah membantu saya.. Ammiinn

By: Rizki Amelia Putri
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmatNya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan
Spiritual dan Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan
Locus of Control sebagai Variabel Mediasi” dengan baik dan tepat waktu.
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai
pihak. Penulis ingin menyampaikan banyak teripmakasih kepada:
1.

Dr. Lutfi, S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya sekaligus dosen
pembimbing yang senantiasa membimbing dari awal hingga akhir pembuatan
skripsi.
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Drs. Irawan, M.M selaku dosen wali yang sudah berkenan membimbing dan
mendampingi saya selama

menjadi mahasiswa STIE Perbanas dari awal
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Dr. Muazaroh, S.E. M.T. Selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
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kelancaran selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

5.

Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya untuk menyelesaikan
penyusunan proposal skripsi.
Skripsi ini masih banyak mengandung kesalahan dan kekeliruan. Oleh
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THE EFFECT SPIRITUAL INTELLEGENCE AND FINANCIAL LITERCY OF
FAMILY FINANCE MANAGEMENT BEHAVIOR WITH
LOCUS OF CONTROL AS A MEDIATE VARIABLE

Rizki Amelia Putri
2013210087
STIE Perbanas Surabaya
kielliA_P@ymail.com

ABSTRACT
The financial management behavior has become prevailing issue nowadays. This is
due to the society’s behavior of consumptions in Indonesia, no exeception in
Madura. This study aims to examine the relationship between Spiritual
Intellegence, Financial Literacy, and Locus of Control on Financial Management
Behavior. The sample consists of 110 respondents, in Madura in which they were
taken by means of Purposive Sampling. The characteristic of respondents such as
they live in Madura, labor force, and they have income equal to Rp 4.000.000.
Using Structural Equation Modeling on PLS, this research found that no direct
effect on Financial Management Behavior by Financial Literacy and Spiritual
Intellegence. Locus of Control is positively related to Financial Management
Behavior, and Locus of Control mediatesthe effect of Spiritual Intellegence on
Financial Management Behavior.
Key words: Financial Management Behavior, Spiritual Intellegence, Financial
Literacy, and Locus of Control
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PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL DAN LITERASI KEUANGAN
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DENGAN
LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Rizki Amelia Putri
2013210087
STIE Perbanas Surabaya
kielliA_P@ymail.com

ABSTRAK
Perilaku manajemen keuangan telah menjadi isu yang berlaku saat ini. Hal ini
disebabkan masyarakat di Indonesia terlalu memiliki sifat yang konsumtif, tidak
ada terkecuali di Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara
Kecerdasan Spiritual, Literasi Keuangan, dan Locus Of Control terhadap
Pengelolaan Keuangan. Sampel terdiri dari 110 responden yang ada di Madura, di
mana responden diambil dengan cara Purposive Sampling. Karakteristik
responden terdiri dari mereka yang berdoisili di Madura, sudah bekerja, dan
mereka memiliki pendapatan total minimal sebesar Rp 4.000.000. Penelitian ini
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) pada PLS, penelitian ini
menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara Kecerdasan Spiritual dan Literasi
Keuangan terhadap Perilaku Manajemen. Locus of Control berhubungan positif
terhadap Pengelolaan Keuangan dengan dan Locus of Control dapat memediasi
hubungan dari Kecerdasan Spiritual terhadapPengeoaan Keuangan Keluarga.
Kata kunci: Pengeoaan Keuangan, Kecerdasan Spiritual Literasi Keuangan dan
Locus of Control
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