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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Berikut adalah beberapa penelitian tentang metode perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa, antara lain: 

2.1.1 Wulandari dan Luqman Hakim (2015) 

Tujuan utama dari penelitian Wulandari dan Luqman Hakim (2015) adalah untuk 

mengetahui apakah  love of money, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar 

manajemen keuangan, dan teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Hasil penelitian menyatakan bahwa love 

of money, pendidikan keuangan di keluarga dan teman sebaya berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiwa. Selanjutnya hasil 

belajar manajemen keuangan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. 

 Data yang diperoleh menggunakan metode random sampling yang 

respondennya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 dan 2013 

FE Unesa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 

Alat analisis yang digunakan adalah uji MRA.  

Persamaan dari penelitian Wulandari dan Luqman Hakim (2015) dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Meneliti perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa 
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2. Variabel bebas yang digunakan adalah kecintaan pada uang dan pendidikan 

keuangan di perguruan tinggi 

Perbedaan dari penelitian Wulandari dan Luqman Hakim (2015) dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Tidak menggunakan variabel hasil belajar manajemen keuangan dan teman 

sebaya 

 

2.1.2 Elif Akben-Selcuk (2015) 

Tujuan penelitian Elif Akben-Selcuk (2015) adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa di Turki, yaitu: (1) literasi 

keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa, (2) pendidikan keuangan dari 

orang tua terhadap perilaku keuangan mahasiswa, (3) sikap pada uang terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

variabel yang ada, yaitu literasi keuangan, pendidikan keuangan dari orang tua, dan 

sikap terhadap uang memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa.  

 Data yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling yang 

respondennya adalah mahasiswa di Turki sebanyak 1539. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah Logistic 

Regression. 

Persamaan dari penelitian Elif Akben-Selcuk (2015) dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Meneliti perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa 
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2. Variabel bebas yang digunakan adalah pendidikan keuangan di keluarga 

Perbedaan dari penelitian Elif Akben-Selcuk (2015) dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Tidak menggunakan variabel literasi finansial dan sikap terhadap uang  

2. Menggunakan variabel kecintaan pada uang 

3. Melakukan penelitian di Indonesia 

 

2.1.3 Sam Yet Huat, Caroline Geetha, Rosle (2010) 

Tujuan penelitian Sam Yet Huat, Caroline Geetha, Rosle (2010) adalah untuk 

menguji keefektifan dari variabel jenis kelamin, etnis, lokasi geografi, program 

pendidikan keuangan, dan pengaruh keluarga terhadap pengelolaan keuangan pada 

mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh keluarga 

adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh positif terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa.  

 Data yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling yang 

respondennya adalah mahasiswa Universitas Sabah Malaysia. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah Linear 

regression dan Hierarchical Regression. 

Persamaan dari penelitian Sam Yet Huat, Caroline Geetha, Rosle (2010) 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Meneliti perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa 

2. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh keluarga atau pendidikan  

keuangan di keluarga 
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Perbedaan dari penelitian Sam Yet Huat, Caroline Geetha, Rosle (2010) 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Tidak menggunakan variabel jenis kelamin, etnis, lokasi geografi, dan program 

pendidikan keuangan 

2. Menggunakan variabel kecintaan pada uang 

3. Melakukan penelitian di Indonesia 

 

2.1.4 John E. Grable, Joo-Yung Park, and So-Hyun Joo (2009) 

Tujuan penelitian John E. Grable, Joo-Yung Park, and So-Hyun Joo (2009) adalah 

untuk mengetahui apakah variabel locus of control external, financial knowledge, 

dan income, memiliki hubungan dengan financial management behavior dan diuji 

menggunakan konsep silang budaya antara orang Korea dan Amerika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel locus of control external dan financial 

knowledge berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan, sedangkan 

variabel income tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Selain 

itu terdapat perbedaan antara perilaku pengelolaan keuangan orang Korea dan 

Amerika. 

 Data yang diperoleh menggunakan metode convenience sampling yang 

respondennya adalah warga Korea dan Amerika. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah T-test dan MRA. 

Persamaan dari penelitian John E. Grable, Joo-Yung Park, and So-Hyun Joo 

(2009) dengan penelitian ini adalah: 

1. Meneliti perilaku pengelolaan keuangan  
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Perbedaan dari penelitian John E. Grable, Joo-Yung Park, and So-Hyun Joo 

(2009) dengan penelitian ini adalah: 

1. Tidak menggunakan variabel locus of control external, financial knowledge, 

dan income 

2. Menggunakan variabel pendidikan keuangan di keluarga dan kecintaan pada 

uang 

3. Melakukan penelitian di Indonesia 

 

Berikut ini persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu 

yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Keterangan Peneliti I Peneliti II Peneliti III Peneliti IV Peneliti Sekarang 

 

Nama Peneliti 

Wulandari dan Luqman 

Hakim 

Elif Akben-Selcuk Sam Yet Huat, Caroline 

Geetha, Rosle 

John E. Grable, Joo-Yung 

Park, and So-Hyun Joo 

Yondha Anggun Oktania 

 

 

Variabel Bebas 

 

 

Love Of Money, Pendidikan 

Keuangan Di Keluarga, 

Hasil Belajar Manajemen 

Keuangan, dan Teman 

Sebaya 

Literasi keuangan, pendidikan 

keuangan dari orang tua, dan 

sikap terhadap uang 

Jenis kelamin, etnis, 

lokasi geografis, program 

pendidikan keuangan, dan 

pengaruh keluarga 

Locus of control external, 

pengetahuan keuangan, 

dan pendapatan 

 

Pendidikan Keuangan di 

Keluarga dan 

Kecintaan pada Uang 

 

Variabel Terikat 

Manajemen Keuangan 

Pribadi Mahasiswa 

Perilaku Keuangan 

Mahasiswa 

Pengelolaan Keuangan 

Mahasiswa 

Perilaku Pengelolaan 

Keuangan antara Koreans 

dan Americans 

Perilaku Pengelolaan 

Keuangan Mahasiswa 

 

Populasi 

Mahasiswa S1 Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2012 

Dan 2013 FE Unesa 

1539 College Students in 

Turkey 

Mahasiswa Universitas 

Sabah Malaysia 

Warga Korea dan 

Amerika 

Mahasiswa di wilayah 

Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo dan Lamongan 

Periode Penelitian 

 

2015 

 

2015 

 

2010 

 

2009 2017 

 

Teknis Sampling 

 

Random sampling 

 

Purposive sampling 

 

Purposive sampling 

 

Convenience Sampling Purposive sampling 

 

Teknik Analisis 

 

 

MRA 

 

 

 

Logistic Regression 

 

 

Linear regression dan 

Hierarchical Regression 

 

 

T-test dan MRA SEM PLS 

 

 

Jenis Data 

 

Data Primer dan Sekunder 

 

Data Primer 

 

Data Primer 

 

Data Primer Data Primer 

 

Metode 

 

Kuisoner  

 

Wawancara 

 

Kuisoner 

 

Kuisoner Kuisoner 

 

Sumber: (Wulandari & Luqman Hakim : 2015), (Elif Akben-Selcuk : 2015), (Sam Yet Huat, Caroline Geetha, Rosle : 2010), (John E. Grable, Joo-Yung Park, 

and So-Hyun Joo : 2009) 
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2.2 Landasan Teori 

Berikut adalah berbagai macam landasan teori yang dijadikan sebagai 

pedoman dan acuan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

2.2.1 Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Perilaku pengelolaan keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang 

memperkirakan anggaran, menyimpan uang, dan kemampuan seseorang dalam 

mengontrol pengeluaran (John E. Grable et al : 2009). Selain itu perilaku 

pengelolaan keuangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengatur perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan penyimpanan dana 

keuangan sehari-hari (Naila Al Kholilah dan Rr Iramani : 2013). Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, Darman Nababan dan Isfenti Sadalia (2012) mengatakan 

bahwa perilaku keuangan menjelaskan bagaimana seseorang memperlakukan, 

mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya. Seseorang yang 

bertanggung jawab pada perilaku keuangannya akan menggunakan uang yang 

dimilikinya secara efektif dengan melakukan penganggaran, menyimpan uang, 

mengontrol pengeluaran, dan membayar tagihan tepat waktu.  

Xiao dan Dew (2011) menjelaskan bahwa skala perilaku pengelolaan 

keuangan seseorang diukur dari manajemen kas, pinjaman, tabungan, asuransi dan 

investasi. Manajemen kas disini  juga bisa diartikan sebagai manajemen konsumsi, 

hal itu dikarenakan hampir semua individu adalah konsumen dan banyak individu 

yang lebih memilih untuk melakukan manajemen pada pembeliannya daripada 

hanya melakukan manajemen pada arus kasnya. Pernyataan lain menurut Hilgert, 

Holgart dan Baverly (2003) bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari 
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seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan 

pengeluaran pengeluaran lainnya. Mengelola uang kas seperti bagaimana ketepatan 

mengelola uang sesuai atau tidak dengan anggaran yang dibuat. Bagaimana 

mengelola kartu kredit dan menggunakan utang dengan benar. Sedangkan tabungan 

terkait memiliki tabungan regular atau tidak, dan memiliki dana darurat atau tidak.  

Ada beberapa elemen yang masuk dalam pengelolaan uang yang efektif, 

seperti pengaturan anggaran, dan menilai pembelian berdasarkan kebutuhan. 

Aktivitas utama dalam pengelolaan uang adalah proses penganggaran. Anggaran 

bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban 

keuangan secara tepat (Ida dan Dwinta : 2010).  

 

2.2.2 Pendidikan Keuangan di Keluarga  

Pendidikan keuangan di keluarga adalah bagaimana orang tua memainkan perannya 

dalam sosialisasi keuangan terhadap anak-anaknya (Elif Akben-Selcuk : 2015). 

Menurut Irin Widayati (2014) pendidikan pengelolaan keuangan dalam lingkungan 

keluarga pada dasarnya lebih banyak memberikan kontribusi pada pembentukan 

sikap mahasiswa melalui keteladanan, pembiasaan, diskusi, dan keterlibatan anak 

dalam aktivitas keuangan keluarga yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

mahasiswa untuk mampu mengelola keuangannya sendiri. Beverly dan Clancy 

(2002) juga menjelaskan bahwa orang tua merupakan sumber informasi yang 

penting mengenai keuangan bagi anaknya. 

Sam Yet Huat et al (2010) menyatakan bahwa semakin banyak orang tua 

berdiskusi tentang pengelolaan keuangan, semakin baik pula anak-anaknya dalam 
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mengelola keuangan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Cude et al (2006) 

menyatakan bahwa orang tua memainkan peranan yang sangat penting dalam 

proses sosialisasi keuangan anaknya. Mahasiswa cenderung akan menyontoh orang 

tua, serta membawa kebiasaan-kebiasaan diwaktu kecil hingga dewasa termasuk 

masalah finansial. Peran penting transfer knowledge keluarga terutama orang tua 

dalam membentuk pengetahuan mahasiswa mengenai keuangan, serta menjadi 

contoh dalam mengambil keputusan finansial sangat diperlukan (Dian Anita Sari : 

2015).  

Menurut Dian Anita Sari (2015) dalam penelitiannya, Mahasiswa yang 

dibekali pendidikan keuangan yang baik cenderung memiliki pengetahuan 

keuangan yang baik pula. Adanya pendidikan keuangan keluarga yang baik, akan 

mempengaruhi tingkat literasi mahasiswa yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap perilaku keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

 

2.2.3 Kecintaan pada Uang 

Love of money atau kecintaan pada uang menurut Tang dan Chen (2008) adalah 

makna uang bagi seseorang, hasrat atau keinginan seseorang 

terhadap uang, penilaian tentang uang, dan ekspektasi tentang uang atau aspirasi 

seseorang terhadap uang. Menurut Tang (2007) yang meneliti tentang Love of 

Money, meski uang digunakan secara universal, tetapi love of money atau makna 

dari uang tergantung dari masing-masing orang yang melihatnya. Wulandari dan 

Luqman Hakim (2015) mengatakan bahwa awalnya skala yang digunakan untuk 

mengukur love of money  yaitu Money Ethic Scale (MES) yang dikembangkan oleh 
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Thomas Li-Ping Tang pada tahun 1990, dalam skala ini uang diukur sebagai simbol 

prestasi dan kesuksesan, dengan enam faktor utama yang menunjukkan betapa 

berartinya uang bagi seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sikap baik, sikap 

buruk, prestasi, rasa hormat, anggaran (pengelolaan uang), dan kebebasan. Dari 

skala tersebut Tang beserta rekan-rekannya kemudian menyeleksi faktor-faktor 

yang ada di MES kemudian mengembangkannya sehingga muncul Love of Money 

Scale (LOMS).  

Du dan Tang (2005) dalam penelitiannya menggunakan Love of Money 

Scale (LOMS), yaitu skala yang mengukur kecintaan terhadap uang melalui empat 

faktor utama yang menunjukkan betapa berartinya uang bagi seseorang. Faktor-

faktor yang digunakan sebagai pengukur dalam LOMS adalah kekayaan, motivasi, 

kesuksesan, dan pentingnya uang. Faktor kekayaan, merujuk pada keinginan 

seseorang untuk kaya dan memiliki banyak uang, Faktor motivasi berkenaan 

dengan persepsi bahwa uang dijadikan sebagai motivasi, Faktor kesuksesan  

mewakili pendapat bahwa uang adalah tanda kesuksesan individu, sedangkan faktor 

arti penting menekankan mengenai pentingnya uang dalam hidup.  

 

2.2.4 Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan  

Orang tua dan keluarga adalah agen sosialisasi utama dalam proses pembelajaran 

anak untuk hal-hal yang berkaitan dengan uang (Shim : 2009).  Hal itu dikarenakan 

orang tua merupakan media utama yang dijadikan anak sebagai sumber informasi, 

termasuk masalah keuangan. Jorgensen dan Savla (2010) lewat penelitiannya 
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mengatakan bahwa pengaruh orang tua memiliki efek secara tidak langsung 

terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Irin 

Widayati (2014) menyatakan bahwa pendidikan pengelolaan keuangan yang 

didapat dalam lingkungan keluarga memberikan banyak kontribusi pada 

pembentukan sikap mahasiswa yang meliputi rasa percaya diri untuk mengelola 

uangnya sendiri dengan baik. 

Elif Akben-Selcuk (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

pendidikan keuangan dari orang tua memiliki dampak positif dan signifikan 

terhadap perilaku  keuangan  mahasiswa  dimana  mahasiswa  lebih  mungkin untuk 

membayar tagihannya secara tepat waktu. Hasil tersebut menurut Elif (2015) 

menyiratkan bahwa pendidikan finansial harus dimulai dari rumah dan orang tua 

perlu menyadari peran yang dimainkannya terkait sosialisasi keuangan pada anak. 

Sejalan dengan pernyataan terebut, Dian Anita Sari (2015) dalam penelitiannya 

juga menemukan bahwa pendidikan keuangan dilingkungan keluarga yang 

diajarkan orangtua sejak dini berupa kebiasaan menabung, penjelasan mengenai 

keuangan, melatih membuat keputusan keuangan sendiri, dan lain-lain, akan 

membetuk perilaku yang positif terhadap perilaku keuangan seseorang. Seseorang 

yang mendapat pendidikan keuangan sejak dini cenderung memiliki perilaku 

keuangan yang baik.  

 

2.2.5 Pengaruh Kecintaan pada Uang terhadap Perilaku Pengelolaan 

Keuangan  

Wulandari dan Luqman Hakim (2015) menyebutkan bahwa individu yang memiliki 

skor tinggi pada love of money cenderung ingin lebih kaya, melakukan pengelolaan 
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uang secara hati-hati, menganggap uang merupakan simbol penting dari 

kesuksesan, dan termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pemahaman 

mengenai kecintaan pada uang dianggap penting dikarenakan kecintaan pada uang 

dapat menumbuhkan perilaku yang positif maupun negatif bagi mahasiswa dalam 

caranya mengelola keuangan. Seseorang yang memiliki skor tinggi pada love of 

money memiliki dampak postif pada keuangannya, hal itu meliputi sikap yang 

berhati-hati dalam menganggarkan atau mengalokasikan uang (Tang : 2007). Hal 

ini berarti dalam kehidupan yang lebih global, masyarakat yang bersikap positif 

terhadap uang akan memiliki sikap yang positif pula dalam pengelolaan 

keuangannya.  

Wulandari dan Luqman Hakim (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

kecintaan pada uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan pribadi dan mengindikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki kecintaan 

terhadap uang tinggi maka akan memiliki kemampuan memanajemen keuangan 

pribadi yang baik pula. Mahasiswa yang memiliki tingkat kecintaan yang tinggi 

terhadap uang mampu mengelola keuangan dengan baik, sebaliknya jika 

mahasiswa memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang rendah maka akan 

kurang baik dalam mengolala keuangan pribadinya (Wulandari dan Luqman Hakim 

: 2015). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada riset kolaborasi yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 
     KERANGKA PEMIKIRAN RISET KOLABORASI 

Sumber:  
Akben-Selcuk, E. 2015. ; Huat, S. Y. Geetha, C. Roslee. A. M. 2010. ; Wulandari & Luqman Hakim. 

2015. ; Vincentius Andrew & Nanik Linawati. 2014. ; Thi, N., Mien, N., & Thao, T. P. (2015). ; Ida 

& Cinthia Yohana Dwinta. 2010. ; Pete Nye and Cinnamon Hillyard. 2013. ; Peter Garlans Sina. 

2013. ; Falahati, L., & Paim, L. (2011). ; Mien, N.T.N., dan Thao, T.P. 2015. ; Irine Herdjiono dan 

Lady Angela Damanik. 2016.  
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka pada penelitian ini 

terbentuklah kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

    KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif terhadap perilaku 

pengelolaan  keuangan mahasiswa. 

H2 : Kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. 
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di Keluarga 
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