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MOTTO 

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita entah itu adalah sebuah kebahagiaan 

ataupun kesulitan, percayalah bahwa sebenarnya Allah SWT sudah membebani 

kita sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan kita. Jadi sesulit apapun hidup 

kita, sesungguhnya hal tersebut telah disesuaikan dengan kesanggupan kita dalam 

menjalaninya. Allah bersama kita.  Keep on struggling  

 

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia lainnya. 

Kesuksesan yang kita raih tidak akan berarti jika kita tidak bisa memberi manfaat 

untuk orang lain. Tolak ukur dari sebuah kesuksesan yang sebenarnya adalah 

mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat yang bisa kita berikan 

untuk orang lain bukan hanya dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk 

lainnya. Semoga kita semua dapat menjadi orang sukses. Amin  

 

Jadilah pribadi yang bukan hanya pintar dalam hal intelektual 

tetapi juga memiliki kecerdasan emosional agar kamu tidak 

menjadi orang yang egois karena mementingkan kepentingan 

pribadimu sendiri. 

Manusia diciptakan untuk hidup saling membantu. Jangan pernah merasa kita 

pintar kemudian kita tidak butuh bantuan orang lain. Atau karena kita merasa 

pintar sehingga kita bisa berbuat semena-mena kepada orang lain. 

Hidup tidak berbicara tentang siapa kamu, tapi hidup berbicara tentang bagaimana 

perilakumu  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to examine the influence of financial knowledge and 

income to the retirement planning behavior with locus of control as mediation 

variabel. The number of respondents from this study are 321 respondents which 

have criteria such as have total family income in every month minimum Rp 

4.000.000, at least have worked for two years, live in Surabaya, Gresik and 

Sidoarjo and become a financial management in a family. The technique to 

analyze the data use Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-

SEM) by using PLS 6.0 program. The results of this study explain that financial 

knowledge and income have a positive influence to the retirement planning 

behavior, while locus of control can mediate the influence of financial knowledge 

and income to the retirement planning behavior. 

 

Keywords : financial knowledge, income, locus of control, and retirement 

planning behavior 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 

keuangan dan pendapatan terhadap perilaku perencanaan dana pensiun dengan 

locus of control sebagai variabel mediasi. Jumlah responden dari penelitian ini 

yaitu 321 responden dengan memiliki kriteria pendapatan total keluarga per bulan 

minimal Rp 4.000.000, minimal telah bekerja selama dua tahun, berdomisili di 

wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dan sebagai pengelola keuangan keluarga. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Partial Least Square Structural 

Equation Modelling (PLS-SEM) dengan menggunakan program PLS 6.0. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan dan pendapatan memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku perencanaan dana pensiun, sedangkan locus of 

control dapat memediasi pengaruh pengetahuan keuangan dan pendapatan 

terhadap perilaku perencanaan dana pensiun.  

 

Kata kunci : pengetahuan keuangan, pendapatan, locus of control dan perilaku 

perencanaan dana pensiun 
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