
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  mengambil 

topik mengenai pengaruh sikap terhadap uang, financial knowledge, dan tingkat 

pendapatan terhadap perilaku pengelolaan utang keluarga di kota Suraba ya. 

 

1.    Naila Al Kholilah dan Iramani (2013) 

 
Penelitian Naila Al Kholilah   dan Iramani (2013) mengangkat topik studi 

financial management behavior pada masyarakat Surabaya. Perilaku 

manajemen  keuangan  telah  menjadi  isu  yang  sangat  penting  saat  ini.  Ini 

karena   terkait   dengan   perilaku   konsumtif   masyarakat   Indonesia,   dan 

khususnya di kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan 

antara Locus of Control. Pengetahuan keuangan dan Income on Financial 

Management Behavior. Sampel terdiri dari 104 responden di Suarabaya, 

dimana peneliti ini pilih dengan cara Purposive Sampling. Analisis 

menggunakan Strucmetural Equation Modelling pada AMOS. Ditemukan 

bahwa tidak ada efek langsung pada Perilaku Manajemen keuangan dengan 

pengetahuan Keuangan dan Pendapatan. Locus of Control positif berkaitan 

dengan Perilaku Manajemen Keuangan, dan locus of control memediasi 

pengaruh financial knowledge pada perilaku manajemen keuangan. 

Persamaan  penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan  penelitian  Naila  Al 

 
Kholilah   dan   Iramani   (2013)   diantaranya   adalah   variabel   independen 
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financial knpwledge dan metode pengumpulan data menggunakan purposive 

sampling. 

Perbedaan dengan penelitian sekarang yakni : 

 
a) Variabel independen sikap terhadap uang 

 
b) Variabel dependen perilaku pengelolaan utang keluarga di surabaya 

 
2.  Mariana Ing Malelak, Gesti Memarista, Njo Anastasia (2016) 

Penelitian Mariana Ing Malelak, Gesti Memarista, Njo Anastasia (2016) 

mengambil  topik  tentang  pengaruh  faktor  demografi  terhadap  perilaku 

penggunaan  kartu  kredit.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui 

pengaruh  faktor  demografi  terhadap  perilaku  penggunaan  kartu  kredit. 

Faktor  demografi  seperti  usia,  jenis  kelamin,  pendapatan,  pendidikan, 

status perkawinan. Menurut beberapa penelitian sebelumnya berpengaruh 

signifikan  terhadap  perilaku penggunaan  kartu  kredit,  keduanya  terkait 

dengan aktivitas belanja dengan kartu kredit dan juga pola pembayaran 

dalam melunasi kartu kredit. Pengambilan sampel dilakukan pada orang- 

orang yang tinggal di Surabaya, yang memiliki kartu kredit baik sebagai 

pemegang    kartu    utama    maupun    tambahan.    Pengumpulan    data 

menggunakan formulir kuesioner, yang dibagikan ke pengunjung pusat 

perbelanjaan    di    Surabaya.    Analisis    deskriptif    digunakan    untuk 

mendeskripsikan faktor demografi dan perilaku penggunaan kartu kredit. 

Uji  SEM-PLS  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor  demografi 

seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status perkawinan 

terhadap   perilaku   penggunaan   kartu   kredit   di   Surabaya.   Hasilnya 
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menunjukkan faktor demografi (usia, pendapatan dan status perkawinan) 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan kartu kredit (dalam 

hal membayar tagihan kartu kredit) di Surabaya. 

Persamaan menggunakan variabel independen faktor demografi yaitu 

pendapatan dan menggunakan kuisioner. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

 
a.   Variabel independen terdapat perbedaan yaitu sikap terhadap uang 

dan financial knowledge 

b.   Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling 

 
c.   Penelitian terdahulu menggunakan uji SEM-Pls sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan uji MRA 

3.   Muhammad Shohib (2015) 
 

Pada penelitian Muhammad Shohib (2015) mengambil topik mengenai sikap 

terhadap uang dan perilaku berutang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui   hubungan   antara   sikap   uang   terhadap   perilaku   utang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 

227 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala sikap uang dan 

skala perilaku utang kemudian dianalisis melalui korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara sikap terhadap uang terhadap perilaku utang. Sikap kontribusi yang 

efektif  terhadap  uang  terhadap  perilaku  utang  sebesar  2,2%.  Dalam 

analisis  korelasi  parsial  ditemukan  bahwa  dimensi  ketidakpercayaan, 
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kualitas dan kecemasan terkait dengan perilaku utang, sedangkan dimensi 

waktu prestise dan retensi tidak signifikan terkait dengan perilaku utang. 

Persamaan    penelitian    saat    ini    dan    penelitian    terdahulu    adalah 

menggunakan variabel sikap terhadap uang dan variabel perilaku berutang. 

Perbedaannya penelitian menggunakan model MRA. 

4.   Ida dan Chintya Yohana Dwinta (2010) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh locus of control, financial 

knowledge, dan income terhadap financial management behavior. Sampel 

dalam   penelitian   ini   melibatkan   130   responden   yang   merupakan 

mahasiswa Universitas Kristen Marantha. Variabel yang diuji meliputi locus 

of control, financial knowledge, dan income. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung 

dari jawaban responden tentang beberapa item pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel yang digunakan. Hipotesis diuji dengan 

menggunakan analisis regresi linear. Penelitian ini membuktikan bahwa 

financial knowledge mempengaruhi financial management behavior, 

sedangkan locus of control dan income tidak mempengaruhi financial 

management behavior karena sampel merupakan mahasiswa yang masih 

mendapatkan uang dari orangtua. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Ida dan Cinthia 

adalah menggunakan veriabel bebas income (tingkat pendapatan), serta 

teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. 
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Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan sebelumnya adalah 

penelitian terdahulu dilakukan pada mahasiswa, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada keluarga. Pada penelitian sekarang hanya menggunakan 

variabel financial knowledge dan income. 

5.   Vlasta Bahovec, Dajana Barbic, and Irena Palic (2015) 

 
Penelitian ini memiliki 3 tujuan dalam meneliti, yang pertama mendeteksi 

dan mengkategorikan orang Kroasia. Menganalisa tentang pengetahuan 

finansial konsumen dan menganalisa apakah ada perbedaan tingkat. 

Keaksaraan  finansial  secara  statistik  signifikan  dalam  hal  karateristik 

sosio-demografi. . tujuan kedua adalah menentukan apakah perilaku utang 

responden berbeda tentang pengatahuan keuangan. Penelitian ini juga 

memeriksa tentang sumber-sumber utang yang berbeda. Perilaku keuangan 

yang ada kaitannya dengan literasi keuangan. Analisis klaster digunakan 

untuk mengkatagorikan keuangan. Membuktikan hasil apakah ada 

keaksaraan keuangan responden berbeda karena jenis kelamin dan tingkat 

pendapatan. Penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat nonparametik. 

Hasilnya individu yang mengerti pengetahuan finansial pada perilaku 

berutang dengan menggunakan basis nonparametik berbasis peringkat. 

Tingkat pendapatan rumah tangga sekali pakai per anggota rumah tangga 

ditemukan secara statistik tidak signifikan sehubungan dengan tingkat 

pengetahuan   finansial   yang   berbeda,   walaupun   demikian   tingkat 

ditemukan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan 

dengan jenis kelamin. 
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Persamaan  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  pada  variabel  bebas 

yaitu tingkat pendapatan. Sedangkan variabel terikatnya menggunakan 

perilaku berutang 

Perbedaan peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya adalah pada teknik 

analisis. Peneliti sekarang menggunakan uji MRA dan peneliti terdahulu 

mengguankan Chi-kuadrat non parametik. 



 

 

 

 

Keterangan Naila Al kholilah, Rr. 
Iramanani 

(2013) 

Mariana Ing Malelak, 
Gesti Memarista, Njo 

Anastasia (2016) 

Ida dan Chintya 
Yohana Dwinta 

(2010) 

Muhammad Shohib 
(2015) 
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Bahovec, 

Dajana 

Barbic, and 

Irena Palic 

(2015) 

Peneliti 

Variabel Bebas Locus of Control, 
Financial Knowledge, 

Income 

Faktor Demografi Locus of Control, 
Financial Knowledge, 

Income 

Sikap Terhadap Uang Finansial literasi Financial 
Knowledge, Sikap 

terhadap uang, 

tingkat pendapatan 
Variabel Terikat Financial 

Management 

Behavior 

Perilaku Penggunaan 
kartu Kredit 

Financial 
Management 

Behavior 

Perilaku Berutang Perilaku berutang Perilaku 
Pengelolaan Utang 

Keluarga 
Populasi Masyarakat Surabaya Masyarakat Surabaya Mahasiswa 

Universitas Kristen 

Marantha 

  Masyarakat 
Surabaya 

Teknik Sampling Purposive Sampling  Convinience 
Sampling dan 

Purposive Sampling 

 Purposive Sampling Purposive 
Sampling 

Teknik Analisis Uji Asumsi SEM 
(Structural Equation 

Modelling) 

Uji SEM-PLS Analisis Regresi 
Linerar 

 Chi-Kuadrat 
Nonparametik 

MRA 

Jenis Data Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer  Data Primer 
Metode Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner  Kuesioner 

Hasil Penelitian Tidak ada efek 
langsung pada 

perilaku manajemen 

keuangan dengan 

Faktor Demografi 
berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembayaran kartu 

Financial knowledge 
mempengaruhi 

financial management 

behavior, sedangkan 

Terdapat hubungan 
yang signifikan antara 

sikap terhadap uang 

dengan perilaku 

Terdapat tidak ada 
hubungan yang 

signifikan antara 

tingkat pendapatan, 
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Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

 
Tabel 2.1 

Tabel Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
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 pengetahuan 

keuangan dan 

pendapatan. Locus of 

control positif 

berkaitan dengan 

perilaku manajemen 

keuangan 

Kredit locus of control dan 
income tidak 

mempengaruhi 

financial management 

behavior 

Berutang jenis kelamin 
terhadap pengelolaan 

utang 

 

Sumber : Muhammad Shohib (2015), Ida dan Cinthia Yohana Dwinta (2010), Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013), 
Mariana Ing Malelak, Gesti Memarista, Njo Anastasia (2016), Vlasta Bahovec, Dajana Barbic, and Irena Palic (2015) 
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2.2 Landasan Teori 
 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian,   dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai sikap terhadap uang, financial knowledge, dan tingkat 

pendapatan terhadap perilaku pengelolaan utang di kota Surabaya, serta teori yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

 

2.2.1 Perilaku Pengelolaan Utang 

 
Financial management behavior  berkaitan dengan kemampuan seorang 

dalam mengatur dana keuangan sehari-hari termasuk perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan (Naila dan 

Iramani,  2013).  Pengelolaan  uang  merupakan  proses  menguasai  dan 

menggunakan aset keuangan. Menurut Ida dan Cinthia (2010), tugas utama 

pengelolaan uang adalah proses penganggaran dimana anggaran bertujuan untuk 

memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat 

waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode yang sama. 

Penelitian yang dilakukan Vincentius Nanik (2014) menjelaskan pula bahwa 

perilaku keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait 

dengan cara mengelola keuangannya. Jika mengelolaan keuangan tidak 

dipergunakan dengan baik maka akan terjadi kehabisan uang pada saat waktu 

yang belum semestinya dan biasanya masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 

maka akan berutang 

 

Perilaku berutang telah menjadi pilihan perilaku ekonomi masyarakat yang 

banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan untuk berutang 
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timbul karena adanya kebutuhan tertentu yang menuntut adanya persediaan uang 

yang  melebihi  pendapatan.  Kebutuhan  tersebut  dapat  berupa  kebutuhan  yang 

sudah direncanakan atau kebutuhan yang mendesan. Individu yang memiliki 

keinginan berutang biasanya telah memilki perhitungan tentang kemungkinan 

proses pengembaliannya, meskipun tidak jarang terjadi kesulitan pengembalian atau 

kredit macet (Muhammad Shohib, 2015). Dalam kamus Bahasa Indonesia (1998) 

utang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain dan adanya 

kewajiban membayar kembali. Dasar dari perilaku berutang menggunakan teori dari 

planned behaviour, teori ini dikhususkan pada perilaku berutang yang memiliki 

hubungan langsung dengan intens (Muhhamad Shohib, 2015). 

 

Menurut Dew dan Xiao (2011) beberapa hal dalam Financial management 

behavior  individu menyangkut pengelolaan utang yaitu  : 

1. Consumption 
 

 

Memenuhi  kebutuhan  keluarga  memungkinkan  dapat  memotivasi 

seseorang dalam melakukan kredit dan dapat mempengaruhi keputusan dalam 

berutang serta pengelolaan keuangan keluarga (Muhammad Sohib, 2015). 

 

2. Cash-flow management 
 

 

Cash  flow  management  dapat  dilihat  bagaimana  individu  membayar 

tagihan tepat waktu, memperhatikan catatan atau bukti pembayarannya dan 

membuat anggaran keuangan serta perencanaan untuk masa depan (Hilgert dan 

Hogarth, 2003). 
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3. Credit management 

Manajemen utang menyangkut tiga hal utama yaitu rasio pembayaran dari 

pendapatan, jangka waktu pembayaran kartu kredit, dan pembayaran saldo kartu 

 
kredit secara full (Hilgert dan Hogarth, 2003) 

 

 
2.2.2 Financial Knowledge 

 
Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan hal yang didambakan bagi 

kehidupan berumah tangga. Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga senakin 

mudah dicapai apabila keuangan keuangan keluarga dikelola dengan cerdas. 

Pengelolaan yang cerdas harus mempunyai pengetahuan keuangan yang tinggi yang 

mana kegiatannya dapat berupa pencatatan dan penganggaran, perbankan dan 

penggunaan kredit,  simpanan dan  pinjaman, pembayaran pajak, membuat 

pengeluaran yang krusial, membeli dan mengerti asuransi, investasi dan rencana 

dana pensiun (Naila Al Kholilah dan Iramani, 2013). Menurut Ida dan Chintia 

Yohana Dwinta (2010), pengetahuan keuangan  merupakan kemampuan dalam 

membuat keputusan keuangan (Financial Skill) dengan menggunakan financial 

tools (seperti kartu kredit, kartu kredit, produk asuransi dll). Terdapat berbagai 

sumber pengetahuan yang dapat diperoleh, termasuk pendidikan formal, seperti 

program sekolah tinggi atau kuliah, seminar dan kelas pelatihan di luar sekolah, serta 

sumber-sumber informal, seperti dari orang tua, teman, dan lingkungan pekerjaan 

(Ida dan Dwinta, 2010). Menurut Robb dan Woodyard (2011), pengetahuan jelas 

merupakan komponen penting dalam pembuatan keputusan keuangan, tetapi faktor 

lainnya yang memainkan peran penting juga 
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2.2.3 Sikap Terhadap Uang 
 

Pada umumnya sikap terhadap uang diartikan sebagai perilaku seorang 

individu terhadap uang yang dimiliki. Uang yang merupakan kebutuhan utama 

bisa mempengaruhi perilaku seseorang dan mampu membuat seorang individu 

untuk berpikir secara tidak rasional. Hal tersebut disebabkan oleh sikap terhadap 

uang  pada  masing-masing  individu  yang  berbeda.  Memahami  sikap  orang 

terhadap uang menjadi penting karena dapat menentukan perilaku uang seorang 

individu. Perilaku sosial yang berbelanja atau perilaku ekonomi lainnya (menabung, 

berutang, dan investasi) dapat dihubungkan dengan sikap terhadap uang dan 

kesehatan mental seseorang juga dapat dikaitkan dengan uang (Dunn, 

2005). Sikap memiliki korelasi yang kuat dengan perilaku karena sikap positif 

khususnya terhadap uang akan mendorong pengelola keuangan agar mengatur 

keuangan  dengan  baik.  Sikap  terhadap  uang  merupakan  persepsi  individu 

mengenai uang berdasarkan pengalaman dan situasi yang pernah dialami dalam 

hidup (Taneja, 2012). 

 

Setiap individu mempunyai  cara pandang  yang berbeda terkait dengan 

uang. Uang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir dan bertindak secara 

irrasional.   Sikap   terhadap   uang   dapat   memunculkan   sifat   dan   perilaku 

keserakahan, dendam, ketakutan dan perilaku anti sosial. Hal ini dimungkinkan 

karena uang dapat memberikan pengalaman psiksosial bagi pemiliknya. 

 

Pendapat dari Yamuchi dan Templer (1982) yang   membagi   sikap 

terhadap  uang dalam  5  dimensi  yaitu  : 

a.    Power-prestige  (kekuasan-gengsi),  dimana  diartikan  sebagai  sumber 
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kekuasaan,    pendapatkan    pengakuan    eksternal,    pencarian    status, 

persaingan dan pencapaian barang-barang mewah. 

b. Retention  time  (keamanan  –  pengelolaan),  yang  berarti  uang  harus 

dikelola  dengan  baik  untuk   masa   depan,   butuh   perencanaan   dan 

kehati-hatian dalam membelanjakan uang serta penggunaan yang 

berorientasi pada masa depan. 

c. Distrust  (ketidakpercayaan),  memiliki  arti  bahwa  uang  dapat  menjadi 

sumber perilaku penuh curiga, memunculkan keraguan dalam situasi yang 

melibatkan penggunaan uang dan ketidakpercayaannya dalam mengambil 

keputusan penggunaan uang. 

d. Quality (kualitas), memberikan arti bahwa uang dapat menjadi  simbol 

kualitas hidup dengan melakukan pembelian barang - barang yang 

berkualitas, dan (e) anxiety (kegelisahan) digambarkan dengan uang sebagai 

sumber kecemasan dan stress bagi pemiliknya. 

2.2.4  Tingkat Pendapatan 

 
Personal income adalah total pendapatan kotor tahunan seorang individu 

yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi (Andrew dan 

Linawati, 2014). Personal income diukur berdasarkan pendapatan. Pendapatan 

dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan 

gaji. Besar kemungkinan bahwa individu dengan pendapatan  yang lebih akan 

menunjukan perilaku manajemen keuangan lebih bertanggung jawab, mengingatnya 

dana yang tersedia memberi kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab.
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Hilgert, et al (2003) melaporkan responden dengan pendapatan lebih rendah 

kemungkinan melaporkan membayar tagihan kurang tepat waktu dibandingkan 

dengan pendapatan yang lebih tinggi. Penghasilan pribadi yang dikenal sebagai laba 

sebelum pajak dan digunakan dalam perhitungan laba kotor disesuaikan individu 

untuk tujuan pajak penghasilan (Ida dan Chintia Yohana Dwinta 2010). Pengatur 

keuangan harus dapat membagi pendapatan kedalam kebutuhan-kebutuhan yang 

lebih penting daripada kebutuhan akan kemewahan. Pengatur   keuangan   keluarga   

juga  harus  memperhitungkan   akan   tabungan, gunanya adalah apabila sewaktu-

waktu ada kebutuhan yang mendadak bisa digunakan tanpa harus mencari pinjaman. 

 

2.2.5 Financial Knowledge Terhadap Perilaku Pengelolaan Utang 
 

 
Penelitian Hilgert, Hogart dan Beverly (2003) mencantumkan pengetahuan 

keuangan dan perilaku keuangan ke dalam kuesioner pada National Survey of 

Consumer Finances. Financial Practice Index dibuat berdasarkan perilaku dalam 

empat variabel: manajemen arus kas, manajemen kredit, tabungan, dan perilaku 

investasi, kemudian membandingkan indeks tersebut dengan skor pengetahuan 

keuangan dan menemukan bahwa orang dengan level financial literacy yang lebih 

tinggi juga memiliki Financial Practice Index yang lebih tinggi, yang memiliki 

adanya hubungan antara perilaku keuangan (financial behavior) dengan 

pengetahuan keuangan. Peningkatan dalam pengetahuan keuangan cenderung 

menyebabkan   semakin   baik   atau   efektifnya   perilaku   keuangan   (financial 

behavior) serta pengambilan keputusan keuangan (financial decisions making). 

perilaku keuangan dalam penggunaan kartu kredit dapat dilihat dari beberapa hal. 
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Pertama, perilaku seseorang dalam mengontrol pengeluaran, seperti membayar 

tagihan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Hilgert dan Hogarth (2003), 

menyatakan  pengetahuan  keuangan  dan  pendapatan  terkait  dengan  praktek- 

praktek keuangan yang berkaitan dengan manajemen arus kas, manajemen kredit 

tabungan dan investasi. Financial knowledge itu penting, tidak hanya bagi 

kepentingan individu saja. Financial knowledge tidak hanya mampu membuat 

individu menggunakan uang dengan bijak, namun juga dapat memberi manfaat pada 

ekonomi. Jadi konsumen yang memiliki financial knowledge bagus akan mampu 

menggunakan uang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga ini akan 

mendorong para produsen untuk membuat produk atau jasa yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan mereka ( Ida dan Chintia Yohana Dwinta, 2010). 

 

2.2.6 Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Utang 
 

 
Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Shohib (2015) yakni sikap 

positif terhadap uang dan memiliki pengetahuan mengenai utang akan tertarik untuk 

melakukan utang. Keterbukaan pengelola mengenai intrument keuangan akan 

membangun sikap yang semakin profesional dan lebih fleksibel dalam mobilisasi 

keuangan. Merencanakan dan mengendalikan pengeluaran bulanan, pengelolaan 

dan pengendalian kredit, arti pentingnya uang, serta menganggap uang sebagai 

wujud prestasi merupakan bentuk dari sikap terhadap uang. Motivasi untuk 

mengelola keuangan keluarga secara bertanggung jawab itu tumbuh akibat sikap 

positif terhadap uang (Muhammad Shohib, 2015). Sikap terhadap uang yang 

menganggap uang itu berarti akan meningkatkan tigkat kewaspadaan terhadap 
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nilai mata uang yang turun sehingga perilaku proteksi kekayaan juga semakin 

dianggap penting. 

 

Bagi pengelolaan utang yang memiliki sikap baik dalam menganggarkan 

pembayaran utangnya, tidak mudah dalam memilah hasil pendapatan untuk 

melakukan pembayaran utangnya. Terkadang individu tidak bersikap baik, misal 

dalam hal melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo. Sikap individu terhadap 

uang dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pengalaman masa kanak-kanak 

individu, pendidikan , keuangan, status sosial, lingkungan sosial ekonomi dan 

keluarga (Taneja, 2012). Memahami sikap terhadap uang menjadi penting karena 

dapat menentukan perilaku uang seorang individu. Perilaku sosial yang muncul 

dari individu dapat dilihat dari bagaimana seseorang memandang uang, perilaku 

sosial yang berbelanja atu perilaku ekonomi lainnya (menabung,investasi, berutang) 

dapat dihubungkan dengan sikap terhadap uang dan kesehatan mental seseorang 

juga dapat dikaitkan dengan uang (Dunn, 2005) 

 

2.2.7 Tingkat Pendapatan Memoderasi Financial Knowledge Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 
 

 
Individu dengan pengetahuan keuangan yang tinggi cenderung mampu 

mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-harinya mengenai 

pengelolaan keuangan mereka sehingga, perilaku pengelolaan utang individu 

tersebut juga baik. Selain dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku 

pengelolaan utang, pengetahuan keuangan juga dapat berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap perilaku pengelolaan utang. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan  yang  buruk/rendah  maka  perilaku  pengelolaan  utangnya   juga 
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cenderung buruk namun, meskipun seseorang tersebut memiliki pengetahuan yang 

rendah tetapi orang tersebut memiliki kontrol diri yang baik maka perilaku 

pengelolaan utangnya bisa baik pula. Hal tersebut disebabkan kareana seseorang 

yang mampu mengontrol keuangan mereka dengan menahan hasrat untuk 

pembelian jangka pendek atau pembelian impulsive mampu menyisihkan sebagaian 

penghasilannya guna membayar kewajiaban secara tepat waktu meskipun orang 

tersebut memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Begitu juga yang 

terjadi kepada seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan 

memiliki kontrol diri yang baik maka perilaku pengelolaan utangnya cenderung 

baik. Dapat diartikan karena seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan yang 

baik cendurung menggunakan ilmu-ilmunya dalam mengelola penghasilannya 

sehingga individu tersebut akan jarang mengalami gangguan keuangan, ditambah 

seseorang tersebut memliki kontrol diri yang baik pula maka perilaku pengelolaan 

utangnya juga baik. 

 

2.2.8  Tingkat Pendapatan Memoderasi Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku 

Pengelolaan Utang 
 

 
Menurut Ida dan Chintia Yohana Dwintia (2010) terdapat kemungkinan 

yang besar bahwa individu dengan sumber daya  (income)  yang tersedia akan 

menunjukan perilaku manajemen lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

keuangan, mengingat dana income yang tersedia memberikan kesempatan untuk 

bertindak  secara  tanggung  jawab.  Hilgert  et  al  (2003)  melaporkan  bahwa 

responden  dengan  pendapatan  lebih  rendah  melaporkan  membayar  tagihan 

mereka  tepat  waktu  dibandingkan  dengan  pendapatan yang  lebih  tinggi.  Ada 

banyak kategori lain pendapatan, termasuk pendapatan sewa, pembayaran subsidi 

pemerintah,  pendapatan  bunga  dan  pendapatan  deviden.  Uang  pada  dasarnya 

sama, tetapi sikap terhadap uang akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak  
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dan  berpikir  irrasional.  Uang  akan  membuat  seseorang  berperilaku  serakah, 

mudah memiliki dendam, ketakutan pada perilaku antisocial (Muhammad Shohib, 

2015). 
 

 

Dengan munculnya sikap yang berbeda-beda terhadap uang akan 

mengakibatkan individu memandang segala sesuatu dengan uang, jika individu 

tersebut memandang uang hanya dari sisi negatif seperti uang merupakan simbol 

kualitas hidup seseorang (quality) individu tersebut akan terus memperbaiki kualitas  

hidupnya  dengan  pendapatan  yang  dimiliki.  Jika  pendapatan  yang individu 

miliki tidak cukup untuk pemenuhan hasratnya maka akan memilih jalan pintas 

dengan berutang. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 
 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis diatas maka penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut : 
 

 
 

Sikap 

Terhadap 

Uang 

Gaya 
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Gambar 2.1 : Kerangka Konsep Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Dari  kerangka  pemikiran  di  atas,  dapat  disusun  hipotesis  penelitian  sebagai 

berikut: 

 

H1 :  Financial Knowledge berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

utang 

 

H2 :  Sikap Terhadap Uang berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

utang 

 

H3 :  Tingkat  Pendapatan  memoderasi  financial  knowledge  terhadap 

perilaku pengelolaan utang 

 

H4 :   Tingkat Pendapatan memoderasi sikap terhadap uang pada 

perilaku pengelolaan utang

Sikap Terhadap 

Uang 




