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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perilaku pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang dalam 

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

pencarian dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari (Naila Al Kholilah & Rr. 

Iramani, 2013). Perilaku pengelolaan keuangan yang baik adalah dapat mengelola 

pendapatan, pengeluaran, hutang dan perencanaan keuangan keluarga yang 

menyangkut dana pensiun dan jika memungkinkan untuk berinvestasi. 

Pengelolaan keuangan sebaiknya dilakukan untuk jangka pendek maupun untuk 

jangka panjang. 

Pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting karena 

kegagalan dalam mengelola keuangan akan berdampak negatif dalam jangka 

panjang (Perry & Morris, 2005) seperti hutang yang menumpuk. Pengelolaan 

keuangan juga sangat diperlukan untuk memperbaiki atau mempertahankan 

standar hidup, memperkecil resiko terjadinya masalah keuangan, serta dapat 

berinvestasi secara optimal. 

Mengelola keuangan keluarga bukanlah hal yang mudah mengingat 

terdapat beberapa kesulitan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Faktanya, saat 

ini orang terdorong untuk melakukan pembelian bukan karena kebutuhan tapi 

faktor keinginan, gengsi, harga diri, mengikuti gaya orang lain dan sebagainya. 
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Dalam beberapa literature/penelitian hal seperti ini dinamakan gejala 

materialisme. 

Secara formal, Materialisme dapat diartikan sebagai sikap individu 

yang memberi perhatian pada masalah kepemilikan duniawi sebagai hal yang 

penting (Ardiani Ika S., 2011). Orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada 

materi disebut sebagai materialis yang mementingkan kebendaan semata (harta & 

uang). Materialisme dapat menimbulkan banyak masalah di masyarakat seperti 

korupsi dan konflik sosial. Seseorang dengan nilai materialisme yang tinggi 

percaya bahwa benda materi sangatlah penting untuk hidup mereka dan menjadi 

sebuah indikator utama dari kesuksesan serta menjadi kunci untuk kebahagiaan 

dan kepuasan dalam hidup (Richins &  Dawson, 1992). 

Materialisme merupakan penilaian personal yang memberi penekanan 

pada penggunaan uang dan harta benda untuk memberi kesan terhadap orang lain 

dan mendukung rasa percaya dirinya, popularitas, dan pencapaian kesuksesan 

secara finansial. Richins & Dawson (1992) membagi materialisme menjadi tiga 

dimensi yaitu: (1) Dimensi pentingnya harta dalam hidup seseorang (acquisition 

centrallity), (2) Dimensi kepemilikan dan harta benda merupakan sumber 

kebahagian (acquisition as the pursuit of happiness), dan (3) Dimensi 

kepemilikian merupakan ukuran kesuksesan hidup (possession defined success). 

Nilai materialisme mendorong seseorang untuk melakukan pembelian secara 

kompulsif (Gardarsdottir & Dittmar, 2012). Seseorang dengan perilaku pembelian 

kompulsif cenderung menjadi pribadi yang boros yang dicirikan sebagai orang 

yang menghabiskan uang dengan cepat dan membentuk citra diri bahwa orang
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lain harus mengagumi mereka dengan segala yang dimilikinya. 

Selain materialisme, sikap terhadap uang juga menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan keluarga. Sikap 

terhadap uang merupakan kecenderungan sikap yang bersifat positif atau negatif 

terhadap uang. Menurut Muh. Shohib (2015) konsep sikap terhadap uang terbagi 

dalam lima dimensi. Konsep ini  diadopsi dari Yamuchi & Templer (1982). 

Kelima dimensi tersebut yaitu: (1) Power prestige, (2) Retention time, (3) 

Distrust,  (4) Quality, dan (5) Anxiety. 

Sikap terhadap uang yang positif ditunjukkan pada dimensi Retention 

time, sedangkan sikap terhadap uang yang negatif  lebih terlihat pada dimensi 

Power prestige, Distrust, Quality, dan Anxiety. Sikap terhadap uang menunjukkan 

bahwa uang memiliki banyak arti sesuai dengan tingkat pemahaman dan 

kepribadian seseorang diantaranya uang menjadi bagian penting dalam 

kehidupannya, sumber rasa hormat, kualitas hidup, kebebasan, dan bahkan 

sumber kejahatan (Durvasula & Lysonski, 2007). Sikap negatif terhadap uang 

akan cenderung tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Bahkan Sikap 

negatif terhadap uang mendorong seseorang dalam berhutang (Muh.Shohib, 

2015). 

Di Indonesia, sikap materialisme dan rasa cinta terhadap uang menjadi 

keprihatinan bangsa karena masyarakat cenderung melakukan pembelian 

kompulsif tanpa memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan dan hal ini dapat 

menyebabkan timbulnya hutang yang menumpuk jika tanpa pengelolaan 

keuangan yang dimilikinya dengan baik. Pengelolaan keuangan keluarga tidak 
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hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan besar namun setiap orang 

yang kaya maupun miskin perlu melakukan pengelolaan keuangan guna 

mewujudkan tujuan hidup dan mencapai kesejahteraan finansial. 

Oleh karena itu penelitian ini menelaah sejauh mana variabel 

materialisme dan sikap terhadap uang mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan didalam sebuah keluarga. Populasi pada penelitian ini yaitu pengelola 

keuangan keluarga di wilayah Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo. 

Berdasarkan ulasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “PENGARUH SIKAP MATERIALISME DAN SIKAP 

TERHADAP UANG PADA PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN 

KELUARGA.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab 

sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah sikap materialisme berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan  keluarga ? 

2. Apakah Sikap terhadap uang berpengaruh pada perilaku  pengelolaan 

keuangan  keluarga ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan Penelitian diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1 Untuk menganalisis pengaruh sikap materialisme terhadap perilaku
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pengelolaan keuangan keluarga. 

2 Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap uang pada perilaku 

pengelolaan  keuangan keluarga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan dapat memberikan berbagai 

macam manfaat baik secara empiris, teoritis maupun kebijakan. Adapun manfaat 

yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan membuat peneliti lebih memahami mengenai pengaruh 

sikap materialisme dan sikap terhadap uang pada perilaku pengelolaan 

keuangan keluarga. 

2. Bagi Masyarakat / Keluarga 

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana perilaku pengelola keuangan 

keluarga yang positif yang dapat mengarahkan agar keluarga lebih 

sejahtera dan sehat secara financial. Sehingga Pengelola keuangan 

keluarga dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan 

keuangan keluarga. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan tabahan referensi dan 

dijadikan sebagai acuan bagi rekan mahasiswa lain dalam penelitian 

selanjutnya yan g mengambil topik sejenis. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dari penulisan  skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya 

terdapat sub-sub bab antara lain penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian dan 

teori-teori yang dijadikan landasan dalam penyelesaian penelitian, 

penyusunan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang penjelasan rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, 

uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, 
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pendapatan dan pengeluaran per bulan, dan proporsi angsuran 

kredit. Bab ini juga membahas hasil dari analisis data. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan  penelitian, dan  saran. 


