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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian didasarkan pada hasil dari penelitian sebelumnya mengenai 

topik pengaruh sikap keuangan, pengetahuan keuangan dan pendidikan keuangan 

di keluarga terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

1. Penelitian Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016) 

Penelitian Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik mengambil topik tentang 

pengaruh financial attitude, financial knowledge, parental income terhadap 

financial management behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh financial attitude, financial knowledge, dan parental income 

terhadap financial management behavior. Sampel yang digunakan adalah 

mahasiswa yang berada di daerah Merauke. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data korespondensi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu sikap 

keuangan (financial attitude) berpengaruh terhadap financial management 

behavior sedangkan pengetahuan keuangan dan parental income (financial 

knowledge) tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik penelitian yang diambil yaitu behavior finance yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan (financial management behavior) 

b. Variabel yang digunakan salah satunya adalah sikap keuangan (financial 

attitude). 
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c. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan pada penelitian sekarang ditambah dengan parental income. 

2. Penelitian Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao (2015) 

Penelitian Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao mengambil topik 

tentang Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors: Evidence 

from Vietnam. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku manajemen keuangan pribadi dengan memeriksa 

hubungan antara empat faktor yaitu sikap keuangan, pengetahuan keuangan, locus 

of control dan perilaku pengelolaan keuangan. Sampel yang digunakan adalah 

orang yang berumur 19 sampai 30 tahun laki-laki maupun wanita. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sikap keuangan dan pengetahuan berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, external locus of 

control berpengaruh negatif terhadap perilaku pengelolaan keuangan dan 

pengetahuan keuangan tidak memoderasi pengaruh sikap keuangan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah behavior finance yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

b. Variabel independen yang digunakan antara lain sikap keuangan dan 

pengetahuan keuangan 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan dalam penelitian sekarang ditambahkan pendidikan keuangan di 

keluarga.  

3. Penelitian Wulandari dan Luqman Hakim (2015)  

Penelitian Wulandari dan Luqman Hakim mengambil topik tentang pengaruh love 

of money, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan 

dan teman sebaya terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh love of money, 

pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan dan teman 

sebaya terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Sampel yang 

digunakan adalah 112 mahasiswa yang diambil dari masing-masing kelas PAK 

2012 A dan B, PAK 2013 A dan B. Metode yang digunakan adalah random 

sampling untuk mendapatkan sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh yang positif signifikan antara love of money, pendidikan 

keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan dan teman sebaya 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Persamaan penelitian sekarang 

dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah behavior finance yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 

b. Variabel yang digunakan adalah pendidikan keuangan di keluarga 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang ditambahkan sikap 

keuangan. 
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b. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah mahasiswa  

4. Penelitian Elif Akben-Selcuk (2015) 

Topik yang diambil dalam penelitian Elif Akben-Selcuk adalah factors 

influencing college students financial behaviors in Turkey: Evidence from 

National Survey. Tujuan dari penelitian Elif Akben-Selcuk adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa di 

Turkey. Jenis sampel yang digunakan adalah 748 mahasiswi dan 791 mahasiswa 

dari 3 universitas swasta dan 14 universitas negeri di Turki. Hasil dari penelitian 

Elif Akben-Selcuk adalah pengajaran orang tua tentang keuangan dan sikap 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a. Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah behavioral finance yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengajaran orang tua 

tentang keuangan atau pendidikan keuangan di keluarga dan sikap positif 

terhadap uang. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah mahasiswa 

yang berada di Surabaya. 

b. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di Turki. 

5. Penelitian Lewis Mandell and Linda Schmid Klein (2009) 

Topik yang diambil dalam penelitian Lewis Mandell and Linda Schmid Klein 

adalah The Impact Of Financial Literacy Education on Subsequent Financial 
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Behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pendidikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan berikutnya. 

Sampel yang digunakan adalah siswa-siswi sekolah menengah atas dan 

mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa regresi. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan literasi keuangan 

berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan pribadi pada perilaku keuangan 

berikutnya. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu membahas tentang topik behavioral finance atau perilaku keuangan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang ditambahkan dengan 

sikap keuangan 

b. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang hanya mahasiswa 

saja.
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Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: 

Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG 
Peneliti Irine Herdjiono, 

Lady Angela 

Damanik (2016) 

Nguyen Thi 

Ngoc Mien dan 

Tran Phuong 

Thao (2015) 

Wulandari dan 

Luqman Hakim 

(2015) 

Elif Akben-Selcuk 

(2015) 

Lewis Mandell 

and Linda 

Schmid Klein 

(2009) 

Fennita Auliana 

(2017) 

Variabel 

Independent 

Financial attitude, 

financial knowlede, 

parental income 

Sikap Keuangan, 

Pengetahuan 

Keuangan, Locus 

Of Control, 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Love of money, 

pendidikan 

keuangan di 

keluarga, hasil 

belajar 

manajemen 

keuangan dan 

teman sebaya 

 

Parental teaching 

of finance and 

positive attitude 

towards money 

Financial 

Literacy 

Education 

Sikap Keuangan, 

Pengetahuan 

Keuangan dan 

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

Variabel 

Dependent 

Financial 

management 

behavior 

Perilaku 

Manajemen 

Keuangan 

Pribadi 

Manajemen 

keuangan pribadi 

mahasiswa 

Financial 

Behaviors 

Financial 

Behavior 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Mahasiswa 

 

Variabel 

Moderasi 

 Pengetahuan 

Keuangan 

   Pengetahuan 

keuangan 

Populasi Mahasiswa Anak Muda 

umur 19-30- 

tahun 

Mahasiswa S1 

Pendidikan 

Akuntansi 

Angkatan 2012 

dan 2013 

 

 

1539 College 

Students in 

Turkey 

Siswa SMA Mahasiswa 
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Peneliti Irine Herdjiono, 

Lady Angela 

Damanik (2016) 

Nguyen Thi 

Ngoc Mien dan 

Tran Phuong 

Thao (2015) 

Wulandari dan 

Luqman Hakim 

(2015) 

Elif Akben-Selcuk 

(2015) 

Lewis Mandell 

and Linda 

Schmid Klein 

(2009) 

Fennita Auliana 

(2017) 

Periode 

Penelitian 

2016 2015 2015 2015 2009 2017 

Teknik 

Sampling 

Purposive Sampling Convenience 

sampling 

Random 

sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Teknik 

Analisis 

Correspondence 

analysis and Chi-

square 

Exploratory 

factor analysis 

and confirmatory 

factor analysis 

Penelitian 

asosiatif kausal 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

Logistic 

Regression 

Ordinary Least 

Square 

Regression 

SEM analysis 

Jenis Data Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer 

Metode` Survey Survey Survey dan 

dokumentasi 

Wawancara Survey Survey 

Sumber: Irine Herdjiono, Lady Angela Damanik (2016), Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao (2015), Wulandari dan 

Luqman Hakim (2015), Elif Akben-Selcuk (2015 dan Lewis Mandell and Linda Schmid Klein (2009).



15 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang melandasi dan yang 

mendukung peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa  

 Perilaku Pengelolaan Keuangan (Financial Management Behavior) adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan) dana 

keuangan sehari-hari (Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani, 2013). Perilaku 

keuangan berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola, memperlakukan dan 

menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia. Munculnya perilaku 

keuangan pada seorang individu didasari oleh keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Pada penelitian 

sebelumnya (Mandell and  Klein, 2009) menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk 

meningkatkan perilaku keuangan adalah dengan mengajarkan perilaku yang baik 

sejak dini, termasuk perilaku keuangan. Perilaku keuangan menjelaskan tentang 

bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber 

keuangan yang dimilikinya (Suryanto, 2017).  

 Berbeda dengan di Indonesia, pendidikan mengenai perilaku keuangan 

masih kurang baik di tingkat sekolah dasar dan perguruan tinggi. Seorang individu 

membutuhkan informasi yang penting dan relevan terkait dengan perilaku 

keuangan yang dapat memungkinkan individu untuk membuat perbedaan dalam 

tujuan yang akan dicapai. Individu yang memiliki financial behavior yang 
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bertanggung jawab cenderung efektif dalam penggunaan uang yang dimilikinya, 

seperti membuat anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja, 

berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu (Darman dan Isfenti, 2012). 

2.2.2 Sikap Keuangan 

 Sikap keuangan merupakan keadaan pikiran, pendapat serta penilaian 

tentang keuangan (Pankow, 2003). Menurut Jibran, et,al. (2016) Sikap keuangan 

merupakan variabel yang berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. Sikap keuangan merupakan cara pandang seseorang dalam memaknai 

uang dalam hidupnya. Cara pandang seseorang terhadap uang belum tentu sama 

satu sama lain, karena sikap keuangan dapat terbentuk dari kebiasaan yang 

diturunkan oleh orang tua dan bisa juga terbentuk karena pengalaman masa lalu 

(Taneja, 2012). Sikap keuangan dianggap sebagai kecenderungan psikologis yang 

diungkapkan pada saat mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan yang 

direkomendasikan dengan beberapa tingkat kesepakatan atau ketidaksepakatan 

(Parrotta and Johnson, 1998). Penelitian Sam Yet, Caroline, dan Rosle (2010) 

menyatakan bahwa individu yang berorientasi pada masa depan bisa digolongkan 

sebagai individu yang akan mengambil konsekuensi dalam jangka panjang 

dibanding memilih konsekuensi dalam waktu dekat. Pemahaman tentang sikap 

keuangan akan membantu seseorang untuk mengerti apa yang dipercaya terkait 

hubungan dirinya dengan uang. Seseorang yang bersikap rasional dan lebih 

percaya diri dalam hal pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku 

keuangan yang lebih menguntungkan (Pankow, 2003). Pernyataan tersebut 
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menunjukkan bahwa bahwa sikap seseorang juga dapat mempengaruhi cara 

seseorang mengelola keuangannya.  

2.2.3 Pendidikan Keuangan di Keluarga 

 Pendidikan keuangan di keluarga adalah bagaimana orang tua memainkan 

perannya  dalam mensosialisasikan keuangan terhadap anak-anaknya (Elif Akben-

Selcuk, 2015). Keluarga dan orang tua merupakan agen sosialisasi utama dalam 

proses belajar anak mengenai uang dan proses pengembangan perilaku 

pengelolaan keuangan melalui pengamatan atau partisipasi langsung yang 

diberikan oleh keuarga (Shim, 2010). Salahuddinata (2014) mengatakan, keluarga 

merupakan tempat paling dominan dalam mengajarkan dan mensosialisasikan 

pengelolaan keuangan yang baik kepada anak sehingga mempengaruhi tingkat 

literasi keuangan anak. Pendidikan keuangan di keluarga sangat dibutuhkan anak 

sebagai dasar supaya dapat mengelola keuangannya dengan baik. Menurut 

Widayati (2011), pendidikan mengelola keuangan yang diberikan oleh keluarga 

lebih banyak memberikan kontribusi pada pembentukan sikap melalui 

keteladanan, pembiasaan, diskusi dan partisipasi. Jorgensen (2007) yang 

menyatakan bahwa siswa yang belajar banyak tentang mengelola keuangan pada 

orang tuanya memiliki pengetahuan keuangan yang lebih tinggi daripada siswa 

yang tidak belajar tentang mengelola keuangan pada orang tuanya. 

2.2.4 Pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Mahasiswa 

 

 Sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan (Mien dan Thao, 2015). Menurut Jibran, et, al (2016), sikap 

keuangan merupakan variabel yang berpengaruh positif pada perilaku pengelolaan 
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keuangan. Sikap seseorang untuk mengelola keuangannya berbeda pada masing-

masing individu. Sikap keuangan berpengaruh terhadap permasalahan keuangan 

seperti, adanya tunggakan pembayaran tagihan dan kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari (Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik, 

2016). Parrotta dan Johnson (1998) menemukan adanya hubungan yang positif 

antara sikap keuangan dan perilaku keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa sikap keuangan (financial attitude) memiliki 

pengaruh terhadap perilaku individu dalam mengelola keuangan pribadinya. 

2.2.5 Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan Mahasiswa 

 

 Pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Menurut Jorgesen (2007), di dalam 

lingkungan keluarga, anak belajar manajemen keuangan dengan melihat dan 

memperhatikan orang tua, latihan penguatan, partisipasi positif dan instruksi yang 

disengaja oleh orang tua. Keluarga sangat berperan penting untuk memberikan 

pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan pribadi. Mahasiswa 

akan dapat membentuk sikap percaya diri untuk mampu mengelola keuangannya 

sendiri di masa yang akan datang dengan adanya pendidikan keuangan di 

keluarga. (Widayati, 2011). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan.  
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2.2.6 Pengaruh Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

dengan Pengetahuan Keuangan sebagai Variabel Moderasi 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) menunjukkan 

bahwa pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan tidak 

dimoderasi oleh pengetahuan keuangan. Semakin baik tingkat pengetahuan 

keuangan untuk mengelola keuangan maka akan memperkuat hubungan positif 

antara sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan (Jibran, et, al. 

2016). Jika sikap yang tertanam pada diri seseorang sudah baik maka akan 

semakin baik lagi jika didukung dengan pengetahuan yang memadahi supaya 

dapat terwujud perilaku keuangan yang semakin positif. Menurut Eagly dan 

Chaiken (1993), melalui penelitian literatur psikologi telah dijelaskan bahwa 

besarnya hubungan sikap terhadap perilaku dapat dimoderasi bukan oleh 

aksesibilitas sikap, tetapi oleh faktor lain seperti kepastian, pengetahuan atau 

stabilitas temporal sikap. Semakin baik sikap keuangan seseorang dan didukung 

dengan tingkat pengetahuan keuangan yang baik maka akan semakin baik pula 

perilaku pengelolaan keuangan yang diterapkan. Berdasakan uraian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan memoderasi hubungan antara 

sikap keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan.  
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2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran pada kolaborasi riset yang terbentuk adalah 

sebagai berikut 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN RISET KOLABORASI 

 

Sumber : 

Vincentius Andrew & Nanik Linawati. 2014, Ida & Cinthia Yohana Dwinta. 2010, 

Pete Nye and Cinnamon Hillyard. 2013, Peter Garlans Sina. 2013, Akben-Selcuk, E. 

2015, Huat, S. Y. Geetha, C. Roslee. A. M. 2010, Wulandari & Luqman Hakim. 

2015, Falahati, L., & Paim, L. 2011, Mien, N.T.N., dan Thao, T.P. 2015. 



21 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka pada penelitian ini 

dapat dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

     

     (+)    

                     

                                                         

 

(+) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Sikap Keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. 

H2 : Pendidikan Keuangan di Keluarga berpengaruh positif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

H3 : Pengetahuan Keuangan memoderasi pengaruh Sikap Keuangan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

 

Sikap 

Keuangan                      

 

Perilaku Pengelolaan 

Keuangan Mahasiswa 

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga                      

Pengetahuan 

Keuangan 


