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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Penelitian terdahulu 

Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan 

pengambilan keputusan investasi. Berikut beberapa penelitian mengenai 

pengambilan keputusan investasi, antara lain : 

2.1.1 Ida & Cinthia Yohana Dwinta (2010) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial knowledge, locus of 

control, dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 130 responden yaitu mahasiswa yang mendapatkan uang 

saku dari orang tua, dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi 

berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan financial knowledge, 

locus of control, dan pendapatan, dan variabel terikat dalam penelitian ini 

menggunakan perilaku pengelolaan keuangan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa financial knowledge berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan, sedangkan locus of control, dan pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

 persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh financial knowledge, locus of control, 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini financial knowledge, locus of control, dan variabel terikat dalam 
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peneletian ini adalah perilaku pengelolaan keuangan. Teknik analisis data dalam 

kedua penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda.  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu menggunakan variabel bebas financial knowledge, locus of control, dan 

pendapatan, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel bebas 

financial knowledge, locus of control internal, dan kecerdasan spiritual. Sampel 

data dalam penelitian terdahulu menggunakan sampel mahasiswa yang 

mendapatkan uang saku dari orang tua, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan sampel yaitu pekerja BUMN dan Swasta yang berada di Mojokerto 

kota.  

2.1.2 Peter Garlans Sina & Andris Noya (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Variabel bebas dalam penelitian ini 

menggunakan kecerdasan spiritual, dan variabel terikat dalam peneltian ini 

menggunakan perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Sampel data dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa psikologi lulusan Satya Wacana Christian 

Universitas Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan spiritual berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pribadi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan peneltian terdahulu adalah pada 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 
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perilaku pengelolaan keuangan. Kedua peneltian ini menggunakan variabel bebas 

kecerdasan spriritual, dengan teknik pengumpulan data melalui data kuesioner.  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu menggunakan variabel bebas kecerdasan spiritual, pada penelitian 

sekarang menggunakan variabel bebas financial knowledge, locus of control 

internal, dan kecerdasan spiritual. Pada penelitian terdahulu menggunakan data 

primer dan sekunder, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan data 

primer. Sampel data pada penelitian terdahulu menggunakan sampel mahasiswa 

psikologi lulusan Satya Wacana Christian Universitas Salatiga, sedangkan pada 

penelitian sekarang menggunakan sampel data pekerja BUMN dan Swasta di 

Mojokerto kota. 

2.1.3 Naila Al Kholilah & Rr.Iramani (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh locus of control, pengetahuan 

keuangan, dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sampel data 

dalam penelitian ini terdiri dari 104 responden di Surabaya, dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria responden adalah 

seorang pekerja di Surabaya dengan pendapatan Rp.1.500.000,00. Teknik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling pada AMOS. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh 

positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan, sedangkan untuk pengetahuan 

keuangan dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada 

tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh locus of control, dan pengetahuan 

keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Variabel bebas dalam kedua 

penelitian ini menggunakan locus of control dan pengetahuan keuangan atau 

financial knowledge, dan variabel terikat yang digunakan adalah perilaku 

pengelolaan keuangan. Teknik pengambilan sampel pada kedua penelitian 

menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu menggunakan variabel bebas locus of control, pengetahuan keuangan 

atau financial knowledge, dan pendapatan, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan variabel bebas financial knowledge, locus of control internal, dan 

kecerdasan spiritual. Sampel data dalam peneltian terdahulu menggunakan pekerja 

di Surabaya dengan pendapatan Rp.1.500.000,00, sedangkan pada penelitian 

sekarang menggunakan sampel data pekerja BUMN dan Swasta di Mojokerto 

kota. Teknik analisis dalam penelitian terdahulu menggunakan Structural 

Equation Modelling pada AMOS, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan regresi linier berganda. 

2.1.4 Ersha Amanah, Dadan Rahadian, Aldilla Iradianty (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial knowledge, 

financial attitude dan external locus of control terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 

Universitas Telkom. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, dengan 

menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
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regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial 

knowledge, financial attitude berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan, sedangkan external locus of control tidak berpengaruh terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. Variabel bebas yang digunakan dalam kedua 

penelitian adalah financial knowledge, dan variabel terikat dalam penelitian 

adalah perilaku pengelolaan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam kedua penelitian adalah regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu adalah pada penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas financial 

knowledge, financial attitude dan external locus of control, sedangkan pada 

penelitian sekarang menggunakan financial knowledge, locus of control internal, 

dan kecerdasan spiritual. Sampel data dalam penelitian terdahulu menggunakan 

mahasiswa S1 Universitas Telkom, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan sampel pekerja BUMN dan Swasta di Mojokerto kota.  

2.1.5 Irine Herdjiono & Lady Angela Damanik (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial attituted, financial 

knowledge, dan pendapatan atau parental income terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial 

attituted, financial knowledge, dan pendapatan atau parental income dan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah perilaku pengelolaan keuangan. Data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner 

dengan sampel 382 mahasiswa di Merauke. Teknik pengambilan sampel data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Square. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa financial attitude memiliki pengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari financial knowledge 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Variabel bebas dalam kedua penelitian 

ini adalah financial knowledge dengan variabel terikatnya adalah perilaku 

pengelolaan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan 

sampel dalam kedua penelitian ini adalah purposive sampling.  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada peneltiian 

terdahulu menggunakan variabel bebas financial attitude, financial knowledge, 

dan parental income, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel 

bebas financial knowledge, locus of control internal, dan kecerdasan spiritual. 

Sampel data dalam penelitian terdahulu adalah 382 mahasiswa yang ada di 

Merauke, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel data yaitu 

pekerja BUMN dan Swasta yang ada di Mojokerto kota. Teknik analisis data 

dalam penelitian terdahulu menggunakan uji Chi-Square, sedangkan pada 

penelitian sekarang menggunakan uji regresi linier berganda.  
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Keterangan 
Ida & Cinthia Yohana 

Dwinta (2010) 

Peter Garlans Sina & 

Andris Noya (2012) 

Naila Al Kholilah & 

Rr.Iramani 

(2013) 

Ersha Amanah, 

Dr.Dadan Rahadian, 

dkk (2016) 

Irine Herdjiono & Lady 

Angela Damanik (2016) 

Peneliti 

 

(2018) 

Variabel Bebas 

Financial Knowledge, 

locus of control, 

income/pendapatan 

Kecerdasan spiritual 

Locus of control, 

pengetahuan keuangan, 

income 

financial knowledge, 

financial attitude dan 

external locus of control 

financial attituted, 

financial knowledge, dan 

pendapatan atau parental 

income 

Financial 

Knowledge, locus of 

control internal, 

kecerdasan spiritual 

Variabel Terikat 
Perilaku pengelolaan 

keuangan 

Perilaku pengelolaan 

keuangan pribadi 

Perilaku pengelolaan 

keuangan 

Perilaku pengelolaan 

keuangan 

Perilaku pengelolaan 

keuangan 

Perilaku pengelolaan 

keuangan 

Populasi / 

sampel 

mahasiswa yang 

mendapatkan uang saku 

dari orang tua 

mahasiswa psikologi 

lulusan Satya Wacana 

Christian Universitas 

Salatiga 

Pekerja yang berada di 

Surabaya dengan 

penghasilan 

Rp.1.500.000 

Mahasiswa S1 Universitas 

Telkom 

382 Mahasiswa di 

Merauke 

Pekerja 

BUMN&Swasta 

Teknik Analisis 

Data 

Uji Heteroskedastisitas 

& Uji regresi linier 

berganda 

Uji regresi linier 

berganda 

Structural Equation 

Modelling pada AMOS 

Uji asumsi klasik & uji 

regresi linier berganda 
Uji Chi-Square 

Uji regresi linier 

berganda 

Hasil Analisis 

Locus of control dan 

personal income tidak 

berpengaruh terhadap 

financial management 

behavior. 

Financial knowledge 

berpengaruh terhadap 

Kecerdasan spiritual 

berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap Financial 

management Behavior 

Locus of Control 

berpengaruh signifikan 

terhadap Financial 

Management Behavior 

Financial Knowledge 

tidak berpengaruh 

langsung terhadap 

Financial attitude dan 

Financial knowledge 

secara parsial 

berpengaruh terhadap 

personal financial 

management behavior. 

External locus of 

Financial Attitude 

berpengaruh terhadap 

Financial Management 

Behavior, sedangkan 

Financial 

Knowledgetidak 

berpengaruh terhadap 

Uji regresi linier 

berganda 



15 
 

 
 

financial management 

behavior 

Financial Management 

Behavior namun 

dimediasi oleh Locus of 

Control serta 

pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Financial 

Management Behavior 

controlsecara parsial tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

personal financial 

management behavior. 

Financial knowledge, 

financial attitude dan 

external locus of control 

berpengaruh terhadap 

personal financial 

management behavior 

secara simultan. 

Financial Management 

Behavior 

Sumber : Data diolah 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan bermacam-macam teori yang 

diharapkan sebagai dasar peneliti dalam menganalisis permasalahan terkait topik 

penelitian 

2.2.1 Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, tentu membutuhkan biaya hidup yang tak 

sedikit, mengingat segala kebutuhan hidup yang beragam disertai dengan naiknya 

harga kebutuhan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perlu 

adanya pengelolaan keuangan agar dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perilaku pengelolaan 

keuangan, dimana perilaku tersebut yang akan menentukan tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup sebagai akibat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. 

Perilaku pengelolaan keuanganmenurut Kholilah dan Iramani (2013) adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana 

keuangan sehari-hari.  Perilaku pengelolaan keuangan juga dapat diartikan sebagai 

ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengatur keuangan 

mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut. Seseorang 

perlu memperhatikan perilaku mereka dalam mengelola keuangan, jika 

menginginkan segala kebutuhan hidup terpenuhi, selain itu dalam mengelolan 

keuangan tentu berkaitan dengan konsumsi, pengelolaan pemasukan sehari-hari, 

tabungan dan investasi, serta kredit yang dilakukan. Setiap komponen tersebut 

tentu harus berjalan dengan seimbang agar segala kebutuhan hidup akan 
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terpenuhi. selain itu dalam mengelolan keuangan tentu berkaitan dengan 

konsumsi, pengelolaan pemasukan sehari-hari, tabungan dan investasi, serta kredit 

yang dilakukan. Setiap komponen tersebut tentu harus berjalan dengan seimbang 

agar segala kebutuhan hidup akan terpentuhi. Manajemen perilaku keuangan 

seseorang dapat dilihat dari empat hal (Dew dan Xiao, 2011) yaitu: 

1. Consumption 

Konsumsi, adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai barang dan 

jasa. Manajemen perilaku keuangan seseorang dapat dilihat bagaimana ia 

melakukan kegiatan konsumsinya seperti apa yang dibeli seseorang dan 

mengapa ia membelinya. 

2. Cash-flow Management 

Arus kas adalah indikator utama dari kesejahteraan keuangan yaitu ukuran 

kemampuan seseorang untuk membayar segala biaya yang dimilikinya, 

manajemen arus kas yang baik adalah tindakan penyeimbangan, masukan 

uang tunai dan pengeluaran. Cash Flow Managementdapat diukur dari apakah 

seseorang membayar tagihan tepat waktu, memperhatikan catatan atau bukti 

pembayaran dan membuat anggaran keuangan dan perencanaan masa depan. 

3. Saving and investment 

Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak 

dikonsumsi dalam periode tertentu. Karena seseorang tidak tahu apa yang 

akan terjadi di masa depan, uang harus disimpan untuk membayar kejadian 

tak terduga. Investasi, yakni mengalokasikan atau menanamkan sumber daya 

saat ini dengan tujuan mendapatkan manfaat dimasa mendatang. 
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4. Credit management 

Komponen terakhir dari manajemen perilaku keuangan adalah credit 

managementatau manajemen utang. Manajemen utang adalah kemampuan 

seseorang dalam memanfaatkan utang agar tidak mengalami kebangkrutan, 

atau dengan kata lain yaitu pemanfaatan utang untuk meningkatkan 

kesejahteraan.  

 

2.2.2 Financial Knowledge 

Menurut Al Kholilah & Iramani (2013), financial knowledge merupakan 

penguasan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. Financial 

knowledge sangat penting dimiliki oleh seorang individu khususnya dalam hal 

pengelolaan keuangan. Financial knowledge dapat didapatkan dari pendidikan, 

semakin baik tingkat pendidikan seseorang dan semakin banyak seseorang 

mendapatkan suatu pendidikan baik formal maupun non forma, tentu akan 

berdampak pada semakin baiknya financial knowledge yang dimiliki. Seseorang 

dengan tingkat financial knowledge yang tinggi, tentu dapat mengelola keuangan 

dengan baik, hal tersebut disebabkan seorang tersebut telah memiliki pedoman 

dan bekal dalam mengelola keuangan. Hilgert et al (2003) menemukan bahwa 

konsumen yang memiliki financial knowledge lebih cenderung berperilaku 

dengan cara-cara bertanggung jawab secara keuangan. Hal ini dapat dikarenakan 

financial knowledge adalah dasar faktor kritis dalam pengambilan keputusan 

keuangan. Pengetahuan keuangan  tidak hanya penting bagi kepentingan individu 
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saja, namun nantinya akan mampu membuat seseorang menggunakan uang 

dengan bijak, sehingga dapat memberi manfaat pada ekonomi. 

 

2.2.3 Locus of Control Internal 

Menurut Rotter (1996) locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap 

suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang 

terjadi padanya. Dalam hal ini, menurut Rotter (1996), locus of control dibagi 

menjadi dua macam, yaitu locus of control eksternal dan locus of control internal. 

Locus of control eksternalmeyakini bahwa semua yang terjadi bergantung pada 

takdir dan lingkungan sekitar dan locus of control eksternal cenderung 

menganggap bahwa hidup mereka terutama dibentuk oleh kekuatan dari luar diri 

mereka, seperti nasib, keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa, dan 

sebaliknya locus of control internal memiliki kepercayaan yang lebih pada dirinya 

dan meyakini apapun yang terjadi tergantung pada dirinya sendiri. Locus of 

control internalakan mengantarkan seseorang untuk lebih berani dalam 

pengambilan keputusan investasi dikarenakan seseorang dengan locus of control 

internal lebih mempercayai dirinya sendiri dan percaya bahwa yang dia lakukan 

saat ini akan berdampak pada apa yang akan terjadi. Semakin tinggi tingkat locus 

of control internal yang dimiliki oleh seseorang, maka akan memiliki perilaku 

pengelolaan keuangan yang semakin baik, dan tentunya keuangan sehari-hari 

dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 
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2.2.4 Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual diartikan sebagai rasa moral, kemampuan menyesuaikan 

aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara 

untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasnya (Zohar & 

Marshal, 2001). Kecerdasan spiritual juga dapat diartikan sebagai pengetahuan 

dalam memaknai suatu peristiwa atau suatu hal, dengan mampu membedakan 

sesuatu yang baik maupun yang buruk agar dapat mencapai tujuan hidup yang 

baik. Kecerdasan spritiual sangat penting dalam menjalani suatu kehidupan 

termasuk dalam pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan dalam pengelolaan 

keuangan, seorang individu tentu harus dapat memilih hal yang seharusnya 

didahulukan dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat 

konsumsi yang lebih harus dikontrol agar nantinya seorang individu dapat 

dikatakan memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan tidak terjadi 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti menurut Kiyosaki (2009) yang 

menjelaskan bahwa seringkali manajemen keuangan diabaikan dalam hal ini 

menyebabkan keliru dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini berkaitan dengan 

tingkat konsumsi yang lebih harus dikontrol agar nantinya seorang individu dapat 

dikatakan memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan tidak terjadi 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti menurut Kiyosaki (2009) yang 

menjelaskan bahwa seringkali manajemen keuangan diabaikan dalam hal ini 

menyebabkan keliru dalam mengelola keuangan. Semakin tinggi tingkat 

kecerdasan spiritual dari seseorang maka, perilaku pengelolaan keuangan juga 

semakin baik dan dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. 
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2.2.5 Pengaruh Financial Knowledge dengan Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Dalam pengelolaan keuangan, seorang individu perlu memiliki pengetahuan 

terkait dengan keuangan untuk dapat mengatur atau memanajemen keuangan 

dengan baik. Pengetahuan tersebut adalah financial knowledge yang merupakan 

pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan atau berkaitan dalam mengelola 

keuangan. Selain itu financial knowledge ini merupakan dasar dari pengambilan 

keputusan mengenai keuangan. Dengan memiliki financial knowledge, maka 

seseorang akan terdorong lebih bijak dalam menggunakan uang yang dimiliki. 

Seperti contohnya adalah dalam hal konsumsi, dimana seorang individu 

cenderung lebih banyak menghabiskan atau menggunakan uang yang dimiliki 

demi keinginan semata, mengingat bahwa di era modern saat ini banyak produk 

baru bermunculan dengan berbagai merek, yang mengakibatkan semua orang 

cenderung tidak dapat mengontrol keinginan dalam hal konsumsi. Dalam hal ini 

peran financial knowledge sangat penting, agar seorang individu dapat 

mengutamakan dalam  menggunakan uang yang dimiliki untuk kebutuhan 

daripada mementingkan keinginan semata. Sehingga semakin tinggi atau semakin 

baik tingkat financial knowledge yang dimiliki, maka individu tersebut akan lebih 

baik dalam mengelola keuangan, dan tentunya memiliki perilaku pengelolaan 

keuangan yang baik. Pada penelitian Ida dan Cinthia (2010) menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh antara Financial Knowledge terhadap Financial management 

behavior, pada penelitian Irine Herdjiono & Lady Angela Damanik 

(2016)menyatakan bahwa Financial Knowledge tidak berpengaruh terhadap 

Financial Management Behavior. 
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2.2.6 Pengaruh Locus of Control Internal dengan Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

Locus of Control Internalsangat berpengaruh pada perilaku pengelolaan 

keuangan, ini akan menunjukkan bahwa individu tersebut mampu untuk 

mengelola keuangannya dengan baik. semakin individu tersebut memiliki locus of 

control internal yang tinggi maka perilaku pengelolaan keuangannya akan 

semakin baik. kemampuan locus of control internal adalah individu berasusmsi 

bahwa keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, serta bentuk usaha yang telah 

dilakukan akan dapat menentukan hasil apa yang akan diperoleh. Locus of control 

internal merupakan bentuk pengendalian diri dimana individu akan memiliki 

kemampuan untuk pengambilan keputusan keuangan pribadi, memiliki keyakinan 

akan masa depan, mampu menyelesaikan masalah keuangan dan melakukan 

kontrol keuangan sehari-hari.MenurutNaila Al Kholilah & Rr.Iramani 

(2013)Locus of Control berpengaruh signifikan terhadap Financial Management 

Behavior 

 

2.2.7 Pengaruh Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

Kecerdasan merupakan kemampuan dasar manusia untuk melakukan suatu hal 

dengan perencaan yang baik, spiritual merupakan kemampuan yang didasari 

dengan pemahaman hati nurani. Kecerdasan spiritual dapat berpengaruh pada pola 

perilaku pengelolaan keuangan dimana individu yang memiliki tingkat kecerdasan 

yang tinggi, akan dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan 
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bijaksana. Hal ini dapat dipengaruhi dengan sikap dan tindakan yang 

dilakukanberdasarkan kemampuan dan perasaan hati untuk melakukan hal yang 

baik serta tidak merugikan orang lain. Dengan kemampuan kecerdasan spiritual 

yang tinggi individu akan dapat mengatur pola keuangan yang dilakukan secara 

bijak, baik dalam perencanaan masa depan maupun dalam pengelolaan keuangan 

sehari-hari. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, menunjukkan keterkaitan atau 

hubungan financial knowledge, locus of control internal, kecerdasan spiritual 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan sebagai variabel terikat 

 

H1 (+) 

      

  H2(+) 

     H3(+) 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 
 

Berdasarkan kajian diatas, dalam penelitian ini terdiri dari bebrapa hipotesis 

penelitian sebagai acuan awal penelitian, yang didasarkan teori dan penelitian 

terdahulu. 

H1 :  Financial knowledge berpengaruh positif signifkan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan Swasta 

H2 : Locus of control internal berpengaruh positif signifkan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan Swasta 

H3 : Kecerdasan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan pekerja BUMN dan Swasta 

 

 

 


