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ABSTRACT 

 

This research to examine the effect of financial literacy, religiusity and lifestyle on debt 

management behavior. The sample in research 331 respondents in the city of Surabaya, they 

were chosen by Purposive Sampling. The criteria of respondents in research is respondents 

domiciled in the city of Surabaya, have debt, and family finance management. The analysis in 

research uses Structural Equation Modeling in PLS (Partial Least Square) software. The 

results of research is indicate that financial literacy and religiusity have a significant positive 

effect on debt management behavior. While lifestyle has a positive but not significant effect 

on debt management behavior. 

 

Keyword :debt management behavior, financial literacy, religiusity, and lifestyle.

 

PENDAHULUAN 

Manajemen keuangan merupakan 

suatu proses perencanaan, menganalisa 

dan pengendalian kegiatan keuangan yang 

dimiliki oleh setiap individu (Krishna, 

Rofaida & Sari, 2010). Manajemen 

keuangan sendiri dibagi menjadi tiga area 

utama, yaitu diantaranya berupa keputusan 

investasi atau penggunaan dana, keputusan 

pendanaan atau mendapatkan dana, dan 

keputusan manajemen aktiva, termasuk 

mengatur pembagian keuntungan. Dalam 

keputusan pendanaan tersebut akan 

tercermin dari sisi kanan neraca, yang 

menampilkan berbagai sumber pendanaan 

seperti halnya saham, laba ditahan dan 

juga utang. 

Utang merupakan salah satu 

sumber pendanaan eksternal yang 

digunakan oleh seseorang untuk mendanai 

kegiatan dan memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari. Utang adalah semua kewajiban 

keuangan seseorang kepada pihak lainnya 

yang belum terpenuhi, dimana utang ini 

merupakan sumber dana atau modal yang 

berasal dari dana milik orang lain. 

Menurut Laily Dwi Arsyianti dan Irfan 

Syauqi Beik, (2013) utang sendiri dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu utang produktif 

dan utang konsumtif. Utang produktif 

adalah utang yang dimanfaatkan dan 

digunakan untuk kegiatan produktif saja, 

seperti halnya untuk modal usaha atau 

kerja yang diolah agar dapat menghasilkan 

uang kembali. Sedangkan utang konsumtif 

merupakan utang yang dimanfaatkan dan 

juga digunakan untuk kepentingan pribadi, 

seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan 

gaya hidup dan memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari. Dalam ajaran agama 

Islam, utang itu sangat berbahaya. Karena 
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orang yang berhutang akan di tuntut untuk 

dapat melunasinya sebelum wafat. Apabila 

seseorang yang memiliki utang telah wafat 

maka pihak keluarga wajib untuk 

melunasinya agar seseorang tersebut dapat 

masuk surga sesuai dengan ayat dan 

hadits-hadits sebagai berikut :  

 
Artinya :“Hai orang-orang yang 

beriman, apabila kamu sedang 

bermu’amalah  tidak  secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menulisnya dan segera untuk 

melunasinya”(QS. Al-Baqarah ayat 282). 

Rasulullah SAW bersabda 

“Barang siapa yang ruhnya terpisah dari 

jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal : 

(1) sombong, (2) ghulul atau khianat, dan 

(3) utang, maka dia akan masuk surga” 

(HR. Bukhari no. 2412). 

Perilaku Pengelolaan Utang adalah 

suatu aktivitas atau tindakan yang penting 

untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari terutama untuk seseorang yang sudah 

berumah tangga untuk berusaha mengelola 

keuangannya agar tidak terjebak dalam 

utang. Menurut ajaran agama Islam 

perilaku utang diperbolehkan namun 

dengan keadaan yang benar-benar 

terdesak. Islam sendiri telah mengajarkan 

agar semua muslim pandai mencari rizki 

halal yang banyak dan membelanjakannya 

secara sederhana agar mencapai kebaikan 

dan kebahagiaan baik di dunia maupun di 

akhirat.  

Dalam pandangan agama Islam, 

manusia perlu mencapai maqasid al-

Shariah yang termasuk ke dalam kategori 

kebutuhan mendasar (dharuriyyat) 

mempunyai 5 dimensi, yaitu perlindungan 

atau pemeliharaan agama (hifdhud-din), 

pemeliharaan jiwa atau kehidupan 

(hifdhul-hayah), pemeliharaan intelektual 

atau ilmu pengetahuan (hifdhul-‘aql), 

pemeliharaan keturunan (hifdhun-nasl) dan 

pemeliharaan harta atau kekayaan 

(hifdhul-maal) (Tamanni & Mukhlisin, 

2018). Dengan demikian, salah satu upaya 

untuk melindungi harta adalah dengan 

merencanakan seluruh aspek keuangan 

keluarga. Adanya perencanaan keuangan 

sesungguhnya merupakan implikasi dan 

aplikasi dari upaya kita dalam menerapkan 

nilai syariah (hukum Allah SWT). Islam 

sebagai agama yang rahmatan lil alamin 

jelas mengarahkan semua umatnya untuk 

menjalankan kehidupannya dengan baik 

dan pada saat mengambil sebuah 

keputusan harus dengan berdasarkan 

landasan hukum Al-Qur’an dan Hadist 

(Ika Yunia Fauziah & Abdul Kadir Riyadi, 

2014). 

Penelitian ini terjadi karena masih 

banyaknya orang yang memilih untuk 

melakukan perilaku utang bukan karena 

dalam kondisi yang kekurangan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

Literasi Keuangan, Religiusitas dan Gaya 

Hidup terhadap Perilaku Pengelolaan 

Utang.  

Pengelolaan keuangan yang tidak 

cukup baik mengakibatkan sebagian 

masyarakat pada saat ini cenderung 

memilih untuk berhutang. Pada saat ini 

untuk melakukan tindakan berutang dapat 

dikatakan sangat mudah dan cepat karena 

didukung dengan adanya fasilitas yang 

menyediakan layanan pinjaman dana pada 

setiap orang, seperti halnya dalam 

melakukan pinjaman dana ke bank, 

meminjam dana ke koperasi simpan 

pinjam dan meminjam dana ke sesama 

masyarakat. Kebutuhan yang sangat 

meningkat dan beraneka ragam sedangkan 

kemampuan untuk dapat memenuhinya 

sangat terbatas yang membuat faktor 

seseorang untuk melakukan perilaku 

pengolaan utang agar tidak terjebak dalam 

tumpukan utang yang sangat banyak di 

masa yang akan datang. 

Literasi Keuangan adalah 

pengetahuan dan kemampuan seseorang 

dalam mengelola keuangannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi 
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kehidupan individu maupun yang telah 

berkeluarga sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Menurut Ida dan Chintia Yohana 

Dwinta (2010) mengatakan bahwa 

pengetahuan keuangan merupakan 

kemampuan dalam membuat keputusan 

keuangan. Menurut Yopie Kurnia Erista 

Halim dan Dewi Astuti, (2015) 

mengatakan, orang yang memiliki 

pengetahuan keuangan tinggi cenderung 

terus meningkatkan kualitas hidup dan 

puas dengan keadaan finansial karena 

mengerti sepenuhnya atas keadaan 

finansialnya saat ini dan cara 

memperbaikinya.  

Menurut Meliza Silvy dan Norma 

Yulianti, (2013) mengatakan bahwa 

tingkat pengetahuan merupakan hal yang 

penting karena memungkinkan individu 

untuk memahami pengelolaan keuangan 

keluarga serta memiliki perilaku 

penghematan. Semakin tinggi tingkat 

literasi keuangan yang dimiliki oleh 

seseorang maka seseorang tersebut akan 

menghasilkan sebuah cerminan perilaku 

keuangan dalam mengelola keuangan yang 

efektif dengan cara yang bijaksana. 

Pengetahuan tentang keuangan sangat 

penting bagi seorang individu, agar 

mereka tidak salah paham dalam membuat 

keputusan keuangan mereka (Farah 

Margaretha & Reza Arief Pambudhi, 

2015). 

Religiusitas adalah sebuah kegiatan 

atau pengetahuan yang diidentikan dengan 

keagamaan dan keyakinan diri seseorang. 

Menurut Ancok, D. & Suroso, F. N, 

(2011) religiusitas merupakan nilai-nilai 

ajaran agama Islam dalam diri seseorang. 

Internalisasi di sini berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap ajaran-ajaran pada 

agama Islam baik di dalam hati maupun 

dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian 

diaktualisasikan dalam perbuatan dan 

tingkah laku sehari-hari. Menurut Ancok, 

D. & Suroso, F. N, (2011) melihat bahwa 

dimensi religiusitas meliputi hal-hal 

sebagai berikut seperti : (a) Dimensi 

keyakinan ideologis, (b) Dimensi praktik 

agaman, (c) Dimensi pengalaman religius, 

(d) Dimensi pengetahuan agama, dan (e) 

Dimensi konsekuensi. 

Gaya Hidup adalah kebutuhan 

manusia atau keinginan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder dari hasil tingkat 

pendapatan yang dimilikinya. Gaya Hidup 

 juga merupakan sebuah pola hidup 

seseorang di dunia yang diekspresikan 

dalam sebuah aktivitas, minat, dan 

opininya. Menurut Kanserina, (2015) 

menyatakan bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. Secara umum 

banyak orang yang tidak sadar memiliki 

gaya hidup yang konsumtif, di sisi lain 

gaya hidup konsumtif memberikan 

kepuasan dan kenikmatan baik secara fisik 

ataupun psikologis dimana yang 

menonjolkan kesenangan, kemewahan, 

berfoya-foya serta menghambur-

hamburkankan uang. Dalam ajaran agama 

Islam sendiri seseorang yang memiliki 

gaya hidup mewah dan berlebihan dapat 

membuatnya terjerumus dalam perilaku 

berhutang. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Utang dalam pandangan ajaran agama 

Islam merupakan sebuah muamalah yang 

diperbolehkan namun dalam keadaan yang 

sedang terdesak (Cahyadi, A., 2014). 

Utang dapat membawa seseorang masuk 

ke dalam surga karena niatnya yang baik 

untuk saling tolong menolong sesama 

manusia, akan tetapi utang juga dapat 

membuat seseorang terjerumus ke dalam 

api neraka apabila utang tersebut tidak 

dikelola dengan baik dan semestinya 

sesuai syariat agama Islam. Utang juga 

harus digunakan untuk tujuan yang baik 

(maslahah), misalnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, 
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biaya pendidikan anak dan kesehatan 

(Tamanni & Mukhlisin, 2018). Kalaupun 

memang harus melakukan utang, 

sebaiknya merupakan pilihan terakhir dan 

sudah tidak ada lagi cara lain untuk 

menutupi kebutuhan yang diperlukan 

selain dengan utang atau pinjaman. 

 

Utang atau pinjaman dalam Islam 

juga diharuskan mengikuti aturan yang 

sangat ketat, salah satunya ialah tidak 

boleh ada unsur riba di dalamnya.Utang 

dalam agama Islam tidak mengenal adanya 

imbalan atau lebihan dari pokok yang 

dipinjamkan (riba). Utang diizinkan dalam 

keadaan yang memang sangat mendesak, 

dan maksimal jumlah utang adalah sekitar 

30-40% dari total kewajiban rumah tangga 

dalam satu waktu. 

 

Sebagai seorang muslim yang baik 

maka hendaknya memiliki sifat Qana’ah 

dalam perilaku pengelolaan utangnya. 

Definisi dari qana’ah sendiri merupakan 

benteng dari dalam diri untuk membatasi 

dari berbagai keinginan yang berlebihan 

atau ketika belum mampu untuk 

memilikinya. Qana’ah menurut istilah 

adalah menerima apa adanya situasi 

maupun kondisi yang sedang terjadi. 

Apabila seorang muslim memiliki sifat 

qana’ah maka ia akan lebih cenderung 

untuk tidak melakukan utang karena ia 

mampu menerima keadaan yang sedang 

dihadapinya. Dalam ajaran agama Islam 

mengatur perilaku pengelolaan utang dan 

rukun dalam utang piutang yang telah 

tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 282, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Ijab Qabul Utang Piutang. 

2. Penulis Surat Perjanjian Utang. 

3. Sanksi. 

4. Pihak-pihak yang terlibat. 

5. Jumlah uang yang dipinjamkan. 

Dalam agama Islam perilaku 

pengelolaan utang juga memiliki beberapa 

adab saat melakukan tindakan berutang, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Berhutang hanya dalam keadaan 

terpaksa atau sulit. 

2. Tidak menunda-nunda dalam 

membayar utang. 

3. Berniat sungguh-sungguh untuk 

segera melunasinya. 

4. Menunda pelunasan utang adalah 

kezaliman. 

 

Literasi Keuangan 

Literasi keuangan Islam merupakan 

derajat dimana individu memiliki 

seperangkat pengetahuan, kesadaran, dan 

ketrampilan memahami dasar informasi 

dan layanan keuangan Islam yang 

mempengaruhi sikapnya untuk membuat 

keputusan pembiayaan Islam (Purnomo, 

Rosidah & Faridah, 2016). Individu 

membutuhkan pengetahuan tentang 

keuangan Islam untuk membuat 

keputusan yang akan meningkatkan 

kualitas hidup saat ini dan kedepannya 

sesuai syariat Islam (Setyawati & Suroso, 

2016). Dalam ajaran agama Islam telah 

dijelaskan bahwa seseorang harus 

memiliki literasi keuangan yang baik atau 

disebut dengan ilmu pengetahuan 

keuangan yang tinggi yang sebagaimana 

sesuai dengan hadish berikut ini :  

“Seutama-utamanya manusia 

adalah seorang mukmin yang berilmu. 

Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi 

manfaat. Dan jika ia dibutuhkan maka ia 

dapat memberi manfaat pada dirinya 

sendiri” (HR. Al-Baihaqi). 

“Barang siapa menghendaki 

(kebaikan) dunia, maka hendaknya ia 

menggunakan ilmu, dan barang siapa 

menghendaki kebaikan di akhirat, maka 

hendaknya menggunakan ilmu” (HR. 

Imam As-Syafi’i). 

Memiliki pengetahuan keuangan 

maka perlu adanya mengembangkan 

kemampuan keuangan dan belajar untuk 

menggunakan financial. Kemampuan 

literasi keuangan merupakan sebuah 
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teknik untuk membuat atau mengambil 

keputusan dalam personal financial 

management. Menurut Noor Azizah, 

Shaari, Hasan, Nurfadhilah Abu, 

Mohamed, Rames Kumar Moona Haji 

dkk, (2013) mengatakan bahwa 

sebenarnya masyarakat ataupun individu 

diwajibkan agar memahami sistem 

keuangan dengan benar dan tepat. 

Menurut Chen, H. & Volpe, R., (1998) 

mengatakan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat pengetahuan keuangan 

yang rendah akan membatasi kemampuan 

dalam membuat suatu keputusan. Untuk 

mendapatkan literasi keuangan dapat 

diperoleh dari pendidikan formal dan 

pendidikan non formal, seperti pendidikan 

dari orang tua, seminar keuangan, 

pelatihan keuangan serta berita online 

dengan tema keuangan (Ida dan Chintia 

Yohana Dwinta, 2010). Saat mengambil 

keputusan untuk berhutang dibutuhkan 

suatu pengetahuan keuangan mengenai 

pengelolaan utang yang tepat dan benar, 

sehingga nantinya tidak salah dalam 

mengambil keputusan utang atau bahkan 

mengalami kegagalan dalam membayar 

utang. 

 

Religiusitas 

Religiusitas merupakan kumpulan dari 

nilai-nilai agama dalam diri seseorang. 

Kumpulan nilai-nilai ini berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama 

baik secara langsung atau ucapan dan 

secara tidak langsung atau di dalam hati. 

Kepercayaan ini lalu diapresiasikan dalam 

bentuk perbuatan dan tingkah laku sehari-

hari. Menurut Ansari, (2014) dimensi 

religiusitas terdiri dari 5 dimesi yaitu 

ideological dimension, ritualistic 

dimension, intellectual dimension, 

consequential dimension dan experiential 

dimension. Dalam ajaran agama Islam 

seseorang apabila memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap 

keimanannya maka akan cenderung untuk 

berfikir berulangkali sebelum melakukan 

tindakan berhutang, sebagaimana yang 

telah tertulis dalam Al-Qur’an sebagai 

berikut : 

 
“Hai orang-orang yang beriman, 

masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut 

ikut dalam langkah-langkah 

syaitan.Sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang amat nyata bagimu” (QS.Al 

Baqarah ayat 208). 

Religiusitas ini menurut Yeniaras, 

(2016) dapat mempengaruhi variabel 

Perilaku Pengelolaan Utang karena, 

apabila masyarakat memiliki internalisasi 

nilai-nilai agama yang rendah dapat 

dengan mudah tergiur untuk melakukan 

tindakan utang. Maka dapat diketahui 

bahwa religiusitas pada diri seseorang 

dapat mempengaruhi untuk melakukan 

perilaku pengelolaan utang. Apabila 

seseorang memiliki religiusitas yang 

cukup tinggi akan berpikir berulang-ulang 

sebelum melakukan utang dan bagaimana 

cara agar dapat mengelola keuangannya 

dengan baik untuk di masa yang akan 

datang. 

 

Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah sebuah cara atau 

perilaku dari seseorang dalam 

menunjukkan kehidupan sehari-harinya 

dalam mengelola keuangannya. Sebagai 

seorang muslim yang baik hendaknya 

selalu mencatat apa yang harus 

dibelanjakan, apakah itu berkaitan dengan 

prioritas antara kebutuhan dan kegunaan 

barang atau keinginan membeli barang 

yang tidak terlalu digunakan. Sering kali 

seseorang belanja off limit bukan karena 

desakan kebutuhan, melainkan karena 

dorongan keinginan dan kurangnya 

disiplin dalam berbelanja. Dalam ajaran 

agama Islam dijelaskan seorang Muslim 

harus bijak dalam membelanjakan 

hartanya, membatasi pengeluarannya dan 

tidak diperbolehkan menghamburkan 
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hartanya yang sebagaimana sesuai ayat 

suci Al-Qur’an sebagai berikut ini : 

 

“Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian” (QS.Al 

Furqan ayat 67). 

Menurut Resty Athhardi Wijaya, 

M. As'ad Djalali, Diah Sofiah, (2015) 

menyatakan gaya hidup merupakan 

konsepsi sederhana yang mencerminkan 

nilai konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Menurut Kanserina, 

(2015) juga mengatakan jika seseorang 

dapat membelanjakan uangnya dengan 

perhitungan yang baik maka seseorang 

tersebut juga dapat mengalokasikan 

waktunya dengan baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kemajuan jaman dan 

teknologi membuat orang mampu melihat 

perilaku orang lain dan  mungkin 

mencontohnya. Daya Tarik kemudahan 

membelanjakan harta untuk kesenangan 

menjadikan individu lupa akan 

kemampuan sehingga harus melakukan 

tindakan berhutang.  

 

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Literasi keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan 

utang karena semakin baik tingkat literasi 

keuangan yang dimiliki seseorang maka ia 

akan lebih cenderung untuk lebih berhati-

hati dalam mengatur perilaku pengelolaan 

utangnya dan berpengaruh signifikan. 

Financial knowledge tidak hanya membuat 

seseorang menggunakan dananya dengan 

bijak, tetapi juga memberikan manfaat 

pada ekonomi (Irine Herdjiono & Lady 

Angela Damanik, 2016). 

 

Penyediaan sumber - sumber dalam 

bentuk informasi formal dan pendidikan 

bagi seseorang akan membantu 

memberikan pengetahuan keuangan yang 

lebih baik dalam menentukan tingkat 

utang, belanja dan tabungan mereka yang 

sesuai dan benar (Ida dan Chintia Yohana 

Dwinta, 2010). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang memiliki tingkat 

pengetahuan keuangan yang tinggi dan 

baik maka akan mengelola dananya sesuai 

perencanaan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan akan cenderung untuk 

menghindari perilaku berhutang. 

Hipotesis 1 : Literasi Keuangan 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap 

Perilaku Pengelolaan 

Utang. 

 

 

Pengaruh Religiusitas Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

 

Religiusitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan 

utang karena semakin baik dan tingginya 

tingkat religiusitas yang dimiliki oleh 

seseorang maka seseorang tersebut 

semakin memahami dan menjalankan 

perintah agama Islam sehingga akan lebih 

cenderung berhati-hati dalam mengelola 

utangnya. Religiusitas menurut Yeniaras, 

(2016) dapat mempengaruhi Perilaku 

Pengelolaan Utang karena apabila 

masyarakat memiliki internalisasi nilai-

nilai agama yang rendah dapat dengan 

mudah tergiur untuk melakukan tindakan 

berutang.  

 

Oleh karena itu dapat diketahui 

bahwa tingkat religiusitas pada diri 

seseorang dapat mempengaruhi untuk 

melakukan perilaku pengelolaan utang. 

Apabila seseorang memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi maka seseorang 

akan berpikir berulang-ulang kali sebelum 

akhirnya melakukan tindakan berutang dan 
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bagaimana cara agar dapat mengelola 

keuangannya dengan baik dan bijaksana. 

Hipotesis 2 : Religiusitas mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap Perilaku 

Pengelolaan Utang. 

 

 

Pengaruh Gaya Hidup Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

 

Gaya hidup tidak berpengaruh terhadap 

perilaku pengelolaan utang karena 

semakin baik dan tingginya tingkat gaya 

hidup yang dimiliki oleh seseorang, maka 

seseorang tersebut akan semakin 

memahami dan mengelola utangnya sesuai 

dengan perintah agama Islam. Sehingga 

seseorang akan lebih cenderung berfikir 

berulang-ulang kali dan berhati-hati dalam 

mengelola utangnya dengan baik dan 

bijaksana dalam menyikapinya.  

 

Gaya hidup juga dapat menentukan 

perilaku konsumsi seseorang, dimana 

konsumsi sendiri terbagi menjadi 2 yaitu : 

konsumsi kebutuhan dasar dan konsumsi 

kebutuhan mewah.Konsumsi kebutuhan 

dasar meliputi kebutuhan hidup sehari-hari 

seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan 

primer.Sedangkan konsumsi kebutuhan 

mewah meliputi gaya hidup yang sedang 

trend pada saat itu dan kebutuhan sekunder 

lainnya yang memerlukan banyak dana 

dalam mendapatkannya. 

Hipotesis 3 : Gaya Hidup mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

Perilaku Pengelolaan 

Utang. 

 

 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang berdomisili di 

wilayah Surabaya. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Pengelola keuangan 

keluarga, beragama Islam dan memiliki 

utang. 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakancara Purposive Sampling. 

Dengan demikian, maka memudahkan 

peneliti dalam mengambil sampel sesuai 

dengan kriteria tujuan penelitian. Teknik 

purposive sampling yang berdasarkan 

kriteria : 

1. Berdomisili di wilayah Surabaya. 

2. Memiliki utang. 

3. Beragama Islam (muslim). 

4. Pengelola keuangan keluarga. 

 

Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah 

berupa data primer. Data ini diambil secara 

langsung dari survey kepada para 

responden. Kuesioner yang dibagikan 

terkait mengukur variabel literasi 

keuangan, religiusitas, gaya hidup dan 

perilaku pengelolaan utang. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara yaitu : wawancara 

dan survey. 
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Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu Perilaku Pengelolaan 

Utang dan variabel independent terdiri dari 

Literasi Keuangan, Religiusitas, dan Gaya 

Hidup. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Perilaku pengelolaan utang pada 

penelitian ini diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengatur 

perilaku dan keinginan untuk melakukan 

tindakanberhutang (Ida dan Chintia 

Yohana Dwinta, 2010). Indikator perilaku 

pengelolaan utang menurut Ida dan Chintia 

Yohana Dwinta, (2010) meliputi di bawah 

ini : 

1. Mengontrol pengeluaran. 

2. Membayar tagihan saya tepat waktu. 

3. Membuat perencanaan untuk 

keuangan saya di masa depan. 

4. Menyediakan untuk diri sendiri dan 

keluarga saya. 

5. Menyimpan uang. 

Dalam penelitian ini terdapat 8 item 

pertanyaan pada variabel perilaku 

pengelolaan utang dengan pengukuran 

skala Likert dari pernyataan yang 

menunjukkan perilaku pengelolaan hutang 

dengan lima kategori responden yang 

dimulai dari skala 1 sampai 5, yaitu : (1) 

tidak pernah, (2) kadang-kadang, (3) 

sering, (4) sangat sering, (5) selalu. 

 

 

Literasi Keuangan 

Literasi keuangan dalam penelitian 

ini diartikan sebagai pengetahuan atau 

ilmu dan informasi yang dimiliki oleh 

pengelola keuangan individu maupun 

keluarga mengenai financial knowledge 

secara umum (Setyawati & Suroso, 2016). 

Literasi keuangan Islam menurut 

Setyawati & Suroso, (2016) memiliki 8 

indikator sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang pembagian. 

2. Nilai waktu uang. 

3. Bunga yang dibayarkan pada 

pinjaman. 

4. Perhitungan bagi hasil dan prinsip. 

5. Bunga majemuk. 

6. Risiko dan pengembalian. 

7. Inflasi. 

8. Diversifikasi. 

Dalam penelitian ini ada 8 item 

pertanyaan pada variabel literasi 

keuangandengan pengukuran skala rasio, 

yaitu : banyaknya item pertanyaan yang 

terjawab dengan tepat dibagi dengan 8 

(total item pertanyaan).  

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =  
𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙
 

 

 

Religiusitas 

Religiusitas dalam penelitian ini 

diartikan sebagai landasan Islam dan 

sebagai pengendali keinginan individu 

maupun keluarga mengenai debt behavior 

secara umum (Ansari, 2014). Religiusitas 

menurut penelitian Ansari, (2014) 

memiliki 5 dimensi yang terdiri dari : 

1. Ideological dimension. 

2. Ritualistic dimension. 

3. Intellectual dimension. 

4. Consequential dimension. 

5. Experiental dimension. 

Dalam penelitian ini terdapat 8 item 

pertanyaan variabel religiusitas dengan 

pengukuran skala Likert dari pernyataan 

yang menunjukkan religiusitas dengan 

lima kategori responden yang dimulai dari 

skala 1 sampai 5, yaitu: (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, 

(4) setuju, (5) sangat setuju. 

 

 

Gaya Hidup 

Gaya hidup pada penelitian ini 

diartikan sebagai pola hidup seseorang 

dalam mengelola keuangan dan 

merealisasi keuangannya secara umum 

(Resty Athhardi Wijaya, M. As'ad Djalali, 

Diah Sofiah, 2015). Gaya hidup menurut 

Resty Athhardi Wijaya, M. As'ad Djalali, 

Diah Sofiah, (2015) memiliki indikator 

yang meliputi : 
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1. Activities. 

2. Interests. 

3. Opinions. 

Dalam penelitian ini ada 3 item 

pernyataan padavariabel gayahidup dengan 

pengukuran skala Likert dari pernyataan 

yang menunjukkan gaya hidup dengan 

lima kategori responden yang dimulai dari 

skala 1 sampai 5, yaitu:(1) tidak pernah, 

(2) kadang-kadang, (3) sering, (4) sangat 

sering, (5) selalu. 

 

Alat Analisis 

Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengolahan data 

menggunakan alat statistic software 

warpPLS 6.0, karena suatu bentuk 

persamaan yang menunjukkan arah 

pengaruh variabel Independent (X) 

terhadap variabel Dependent (Y) dengan 

adanya konstruk indicator. Adapun alat uji 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskriptifkan hasil dari jawaban-

jawaban pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner yang telah diteliti pada setiap 

variabelnya. Menghitung rata-rata (mean) 

pada setiap item indicator variabel yang 

digunakan untuk melihat atau 

menganalisis tanggapan responden. 

Pengukuran pada penelitian ini berbeda-

beda sesuai dengan variabel yang diuji, 

untuk variabel perilaku pengelolaan utang, 

religiusitas, dan gaya hidup diukur dengan 

menggunakan skala Likert dengan nilai 1 

sampai dengan 5. Untuk variabel literasi 

keuangan diukur dengan menggunakan 

skala rasio. Nilai rata-rata tersebut dinilai 

berdasarkan interval kelas yang berfungsi 

untuk mempermudahkan peneliti dalam 

menentukan kategori jawaban yang akan 

dicari melalui rumus sebagai berikut : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 

=  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠

=
5 − 1

5
= 0,8 

Setelah mengetahui hasil dari interval 

kelas yaitu sebesar 0,8maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun kriteria 

penilaian untuk rata-rata jawaban para 

responden seperti yang ditampilkan dalam 

tabel 1 di bawah sebagai berikut ini : 

 

Tabel 1 

Interval Kelas 

 

Setelah menentukan interval kelas, 

maka selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai rata-rata (mean) dan jumlah 

tanggapan responden mengenai indikator-

indikator pernyataan yang terdapat pada 

kuesioner. Tanggapan responden dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan 

skala Likert dengan range 1 sampai 

dengan 5 pada tabel-tabel sebagai berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval Penilaian Variabel 

Kelas 

Perilaku 

Pengelolaan 

Utang 
Religiusitas Gaya Hidup 

 Kalimat 

Positif 

Kalimat 

Positif 
Kalimat 

Negatif 

1,00-1,80 

Tidak mampu 

mengelola 

utang 

Sangat Tidak 

memahami 

agama 

Sangat hemat 

1.81-2.60 
Kurang mampu 

mengelola 
utang 

Agak 

memahami 

agama 
Agak hemat 

2.61-3.40 
Cukup mampu 

mengelola 

utang 

Memahami Hemat 

3.41-4.20 
Mampu 

mengelola 
utang 

Dengan baik 

memahami 

Agama 
Boros 

4.21-5.00 
Sangat mampu 
mengelola 

utang 

Sangat baik 

memahami 

agama 

Sangat boros 



 

10 
 

 

Tabel 2 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Perilaku Pengelolaan Utang 

 

Berdasarkan tabel 2 tanggapan 

responeden terhadap variabel perilaku 

pengelolaan utang maka dapat diketahui 

nilai rata-rata (mean) secara keseluruhan 

adalah 4.12 yang menunjukkan bahwa 

responden mampu mengelola utang. 

Dari hasil jawaban para responden 

terkait perilaku pengelolaa utang dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata pada item 

indikator mengontrol pengeluaran sebesar 

3.92 yang berarti mayoritas perilaku 

responden mampu mengelola utangnya. 

Hal tersebut dapat menunjukkan jika 

responden mampu mengendalikan 

pengeluarannya dengan baik dan 

bijaksana. Responden mampu memahami 

mana kebutuhan yang mendesak (primer) 

dan mana keinginan (sekunder), sehingga 

akan mendahulukan untuk memenuhi 

kebutuhan mendesak dibandingkan 

memenuhi kebutuhan keinginan. 

Pada item indikator membayar 

tagihan tepat waktu memiliki nilai rata-rata 

sebesar 4.37 yang berarti responden sangat 

mampu mengelola utang.Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa responden dapat 

menyegerakan membayar kewajiban 

utangnya dengan tepat waktu sesuai jadwal 

yang telah ditentukan (jatuh 

tempo).Responden menyadari bahwa 

dengan adanya konsekuensi atau risiko 

apabila membayar kewajiban utangnya 

melebihi jatuh tempo yang telah 

ditentukan. 

Pada item indikator perencanaan 

keuangan di masa depan memiliki nilai 

rata-rata sebesar 4.07 yang berarti perilaku 

responden mampu untuk mengelola utang. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa perilaku 

responden mampu dalam merencanakan 

pengeluarannya serta dapat menyusun 

keuangan untuk masa yang akan datang. 

Oleh karena itu dapat mengindikasikan 

Indikator Item Pernyataan 

Jawaban Responden (%) 

Mean 

Kemampuan 

Mengelola Utang 

(Mean) 
TP KS S SS SL 

Mengontrol 

pengeluaran 

PPU 

1 

Saya melakukan 
pengendalian 

pengeluaran 

0.30 14.80 21.75 22.05 41.10 3.89 
Mampu mengelola 

utang 
3.92 PPU 

2 

Secara periodic saya 

mengontrol 
pengeluaran 

1.21 11.78 20.54 22.66 43.81 3.96 

Membayar 

tagihan tepat 
waktu 

PPU 

3 

Saya menyegerakan 

pembayaran kewajiban 
0 5.44 13.90 17.22 63.44 4.39 

Sangat mampu 

mengelola utang 
4.37 PPU 

4 

Saya membayar utang 

sesuai jadwal yang 
ditentukan 

1.21 3.62 13.90 20.24 61.03 4.36 

Perencanaan 
keuangan di 

masa depan 

PPU 

5 

Saya merencanakan 

pengeluaran saya 
1.51 11.18 17.22 21.45 48.64 4.05 

Mampu mengelola 
utang 

4.07 
PPU 

6 

Saya menyusun 
rencana keuangan 

untuk masa depan 

0.91 11.78 14.50 22.05 50.76 4.10 

Menyediakan 

untuk diri 

sendiri dan 
keluarga 

PPU 

7 

Saya menyiapkan uang 
untuk keperluan 

keluarga 

0.61 6.04 13.90 22.05 57.40 4.30 
Sangat mampu 

mengelola utang 

4.28 PPU 

8 

Saya menyediakan 

dana untuk kebutuhan 
keluarga 

1.21 6.95 13.90 19.94 58.00 4.27 

Menyimpan 

uang 

PPU 

9 

Saya menyisihkan 

dana uang untuk 
menabung 

0.30 12.69 16.62 22.35 48.04 4.05 
Mampu mengelola 

utang 
3.94 PPU 

10 

Saya menyisihkan 

dana untuk kebutuhan 
yang tidak terduga 

4.23 16.62 14.80 20.85 43.50 3.83 

 
Rata – Rata (Mean) 4.12 

Mampu mengelola 
utang 



 

11 
 

bahwa responden dapat mengendalikan 

utangnya dengan baik dan bijaksana. 

Pada item indikator menyediakan 

untuk diri sendiri dan keluarga memiliki  

nilai rata-rata sebesar 4.28 yang berarti 

responden sangat mampu mengelola utang. 

Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa 

responden memiliki dana simpanan 

(tabungan) untuk kebutuhan keluarga di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa responden 

cenderung untuk lebih berhati-hatidalam 

berutang. 

Pada item indikator menyimpan 

uang memiliki nilai rata-rata sebesar 3.94 

yang berarti responden mampu mengelola 

utangnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

responden selalu menyisihkan beberapa 

dananya untuk ditabung guna memenuhi 

kebutuhan yang tidak terduga di masa 

yang akan datang. Responden juga 

menyadari tentang pentingnya menabung 

untuk kebutuhan di masa mendatang 

sehingga responden berusaha untuk dapat 

menyisihkan sebagian dari pendapatannya 

untuk kebutuhan yang akan datang. 

Secara keseluruhan berdasarkan 

nilai rata-rata untuk perilaku pengelolaan 

utang memperoleh nilai sebesar 4.12 yang 

termasuk dalam mayoritas responden 

mampu mengelola utang. Responden juga 

menyadari akan pentingnya mengontrol 

pengeluaran, membayar tagihan tepat 

waktu serta menyisihkan dana untuk 

kebutuhan yang akan datang dalam 

keluarganya. 

Tabel 3 

Skor Total Rasio Variabel Literasi 

Keuangan 

Keterangan Rasio Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Rendah <60 
75

331
 20% 

Sedang 60-80 
144

331
 40% 

Tinggi >80 
112

331
 40% 

Jumlah 

Responden 
 331 100% 

Rata-Rata (Mean)  72%  

 

Berdasarkan tabel 3 maka dapat 

diketahui bahwa literasi keuangan para 

responden dibagi menjadi 3 tingkatan, 

yaitu literasi keuangan rendah dengan nilai 

kurang dari 60, literasi keuangan sedang 

dengan nilai antara 60-80, dan literasi 

keuangan tinggi dengan nilai lebih dari 80. 

Hasil dari pengolahan data menunjukkan 

bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini memiliki literasi keuangan 

yang sedang dengan proporsi nilai rata-rata 

(mean) 0,72 atau 72%. 

Berikut ini merupakan jawaban 

responden mengenai literasi keuangan, 

dimana peneliti telah mengklasifikasikan 

jawaban responden berdasarkan aspek-

aspek literasi keuangan. 

 

Tabel 4 

Tanggapan Responden Terhadap 

Variabel Literasi Keuangan 

Kategori Item Pernyataan 
Benar 

(%) 

Pengetahuan 
tentang 

pembagian 

LK 

2.1 

Bagi hasil dengan prinsip 

syariah disebut 
85% 

Nilai waktu uang 
LK 

2.2 

Kemungkinan nilai uang 

di masa mendatang akan 

mengalami 

47% 

Perhitungan 

prinsip bagi hasil 

LK 

2.4 

Yang tidak termasuk 
dalam konsep syariah 

tentang bagi hasil yaitu 

74% 

Inflasi  
LK 

2.7 
Inflasi ditandai dengan 71% 

Diversifikasi  
LK 

2.8 

Apa tujuan dari 
penganekaragaman 

investasi pada beberapa 

sector/ industri 

82% 

 

Berdasarkan pada tabel 4 di atas 

maka dapat dijelaskan bahwa literasi 

keuangan yang dimiliki oleh responden 

dengan item LK1 indicator pengetahuan 

tentang pembagian memiliki nilai rata-rata 

sebesar 85% yang berarti tinggi dimana 

responden mampu memahami tentang 

pengetahuan pembagian. Item LK2 

indikator nilai waktu uang memiliki nilai 

rata-rata sebesar 47% yang berarti rendah 

dimana responden kurang memahami 

tentang nilai waktu di masa yang akan 

datang. Item LK4 indikator perhitungan 

prinsip bagi hasil memiliki nilai rata-rata 

74% yang berarti sedang dimana 

responden cukup mampu memahami 
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tentang perhitungan bagi hasil.Item LK7 

indicator inflasi memiliki nilai rata-rata 

sebesar 71% yang berarti sedang dimana 

responden cukup mampu dalam 

memahami inflasi.Sedangkan untuk item 

LK8 indicator diversifikasi memiliki nilai 

rata-rata sebesar 82% yang berarti tinggi 

dimana responden mampu memahami 

tentang diversifikasi dengan baik. 

Item indikator berikut ini seperti 

bunga yang dibayarkan pada pinjaman 

(LK3), bunga majemuk (LK5), risiko dan 

pengembalian (LK6) tidak cantumkan 

dikarenakan pada indikator tersebut masih 

menggunakan perhitungan konvensional 

yaitu dengan sistem bunga (riba). 

 

Tabel 5 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Religiusitas 

Indicator Item Pernyataan 

Jawaban Responden (%) 

Mean 

Kemampuan 

Memahami 

Agama 

(Mean) 

STS TS KS S SS 

Ideologi RG1 

Saya percaya 

hanya Allah 

SWT Tuhan saya 

0 0.30 0 
16.3

1 
83.38 4.83 

Sangat baik 

memahami 

agama 

4.83 

Ritualistic 

RG2 

Saya secara 

teratur 

melaksanakan 

sholat 5 waktu. 

0 0.91 2.11 
34.4

4 
62.54 4.59 

Sangat baik 

memahami 

agama 

4.61 

RG3 
Saya berpuasa 

selama ramadhan 
0.30 0.30 1.51 

31.7

2 
66.16 4.63  

Intellectual 

RG4 
Saya mencari 

rizki yang halal 
0.30 0 0 

23.5

6 
76.13 4.75 

Sangat baik 

memahami 

agama 

4.72 

RG5 

Saya selalu 

berusaha 

mengikuti ajaran 

Agama Islam. 

0.30 0 0.30 
28.1

0 
71.30 4.70  

Consequenti

al 

RG6 

Saya membantu 

orang lain yang 

membutuhkan 

0 0.30 1.21 
46.5

2 
51.96 4.50 

Sangat baik 

memahami 

agama 

4.53 

RG7 

Saya berusaha 

jujur pada orang 

lain 

0 0.30 0.91 
40.1

8 
58.61 4.57  

Experiental RG8 

Saya merasa 

sedih ketika saya 

melanggar 

agama. 

0.30 0.60 0.30 
35.3

5 
63.44 4.61 

Sangat baik 

memahami 

agama 

4.61 

 Rata – Rata (Mean) 4.65 

Sangat baik 

memahami 

agama 

Berdasarkan hasil jawaban dari 

tabel 5 maka dapat dijelaskan secara 

keseluruhan nilai rata-rata (mean) 

mengenai tanggapan para responden 

terhadap variabel religiusitas sebesar 4.65 

yang berarti bahwa responden sangat baik 

memahami agama. 

 

Pada item indikator ideologi 

memiliki nilai rata-rata sebesar 4.83 yang 

berarti mayoritas responden sangat baik 

memahami agama. Responden 

mempercayai bahwa adanya Tuhan hanya 

Allah SWT. Pada item indikator ritualistic 

memiliki nilai rata-rata 4.61 yang berarti 
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jika mayoritas responden sangat baik 

memahami agama sehingga sebagai umat 

Islam yang baik harus melakukan sholat 

lima waktu, serta harus juga melakukan 

puasa secara wajib pada saat bulan 

Ramadhan. Responden juga menyadari 

akan kewajibannya sebagai seorang umat 

beragama agar selalu melakukan ibadah 

yang dilakukan sehari-hari. 

Adapun pada item indikator 

intellectual memiliki nilai rata-rata sebesar 

4.72 yang berarti mayoritas responden 

sangat baik memahami agama. Hal 

tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 

responden memahami bahwa sebagai umat 

Islam yang baik harus mencari rizki yang 

halal dan mengikuti ajaran Islam dengan 

baik. Seperti halnya melakukan hal-hal 

yang dianjurkan oleh agama seperti 

mencari rizki yang halal, menghindari 

mencari rizki yang berkaitan dengan rawan 

riba (bunga). 

Pada item pernyataan indikator 

consequential dengan memiliki nilai rata-

rata sebesar 4.53 yang berarti jika 

responden sangat baik memahami agama, 

seperti halnya selalu berusaha membantu 

orang lain yang sedang membutuhkan 

pertolongan dalam hal kebaikan. 

Sedangkan pada item indikator experiental 

memiliki nilai rata-rata 4.61 yang berarti 

mayoritas dari para responden sangat baik 

memahami agama yang diyakininya. 

Hal tersebut maka dapat dijelaskan 

bahwa para responden mampu melakukan 

aktivitas-aktivitas sehari-hari sesuai 

dengan yang dianjurkan oleh agama Islam 

dan selalu berusaha untuk mengintropeksi 

diri sendiri terhadap apa yang telah 

dilakukan. Apakah kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan syariat agama 

Islam atau justru yang melanggar syariat 

agama Islam. 

 

Tabel 6 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Gaya Hidup 

Indikato

r 
Item Pernyataan 

Jawaban Responden (%) 

Mean 

Kemampua

n 

Mengontrol 

(Mean) 

TP KK S 
S

S 
SL 

Activities GH1 

Saya tertarik membeli 

hp (handphne) 

terbaru 

117 104 29 17 4 1.69 

Sangat 

hemat 

1.69 

Interest GH2 

Saya membeli barang 

bermerk untuk 

menunjukkan status 

sosial saya 

210 73 25 16 7 1.60 

Sangat 

hemat 

1.60 

Opinion GH3 

Saya mengeluarkan 

biaya tinggi untuk 

memenuhi hobi 

206 73 28 11 13 1.65 

Sangat 

hemat 

1.65 

 
Rata – Rata (Mean) 1.64 

Sangat 

hemat 

Berdasarkan jawaban dari tabel 

6 dapat dijelaskan secara keseluruhan 

bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 

1.64 mengenai tanggapan para 

responden terhadap variabel gaya 

hidup yang berarti jika mayoritas 

responden sangat hemat. Dari tabel 6 

diketahui item indikator activities 

memiliki nilai rata-rata sebesar 1.69 

dimana item ini mengukur apakah 

responden mampu mengontrol gaya 

hidupnya dengan baik untuk tidak 

sering mengganti atau membeli hp 

terbaru yang sedang trend. 

 

Pada item indikator Interest memiliki 

nilai rata-rata sebesar 1.60 dimana item ini 

mengukur apakah responden sangat hemat 

dengan cara mengontrol gaya hidupnya 

dengan baik agar tidak membeli barang 

bermerk untuk menunjukkan status 

sosialnya. Sedangkan untuk item variabel 
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opinion memiliki nilai rata-rata sebesar 

1.65 dimana item ini mengukur apakah 

responden sangat hemat dengan cara 

mengontrol gaya hidupnya dengan baik 

agar tidak mengeluarkan biaya yang tinggi 

untuk memenuhi semua hobinya. Seperti 

halnya gaya hidup yang baik sesuai ajaran 

syariat agama Islam maka responden 

diharapkan mampu berhemat dan 

mengontrol gaya hidupnya dengan baik 

agar tidak menghambur-hamburkan uang 

secara percuma serta berperilaku secara 

bijaksana. 
 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 
Gambar 2 

SEM Model 

Berdasarkan hasil estimasi model 

yang ditunjukkan diatas pada gambar 2 

dengan analisis sebagai berikut : 

Literasi Keuangan (LK) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Perilaku Pengelolaan Utang 

(PPU) sebesar 0.27 dengan tingkat 

signifikan kurang dari 0.01. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil P-value yang lebih 

kecil dari 0.05. Artinya semakin tinggi 

tingkat literasi keuangan yang dimiliki 

maka responden akan semakin baik dalam 

mengelola utangnya. Sebaliknya apabila 

semakin rendah tingkat literasi keuangan 

yang dimiliki maka responden semakin 

buruk dalam mengelola utangnya.  

Religiusitas (RG) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Perilaku 

Pengelolaan Utang (PPU) sebesar 0.21 

dengan tingkat signifikan kurang dari 0.01. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil P-value yang 

lebih kecil dari 0.05. Artinya semakin 

tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki 

oleh responden maka akan semakin baik 

dalam mengelola utangnya. Sebaliknya 

apabila semakin rendah tingkat religiusitas 

yang dimiliki oleh responden maka 

responden semakin buruk mengelola 

utangnya. 

Gaya hidup (GH) berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang (PPU) dan 

memiliki nilai sebesar sama dengan 0.27. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil P-value yang 

lebih besar dari 0.05. Artinya gaya hidup 

dari para responden tidak mempengaruhi 

dalam perilaku pengelolaan utangnya. 

Secara keseluruhan variabel literasi 

keuangan, religiusitas, dan gaya hidup 

berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

utang dengan nilai R2 sebesar 0.13 dan 

yang paling dominan adalah variabel 

literasi keuangan. 

 

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa literasi keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan utang. Artinya semakin tinggi 

tingkat literasi keuangan yang dimiliki 

oleh responden maka semakin baik pula 

perilaku responden dalam mengelola 

utangnya, sebaliknya semakin rendah 

tingkat literasi keuangan yang dimiliki 

oleh responden maka semakin buruk 

perilaku responden dalam mengelola 

utangnya. Semakin tinggi tingkat literasi 

yang dimiliki oleh seseorang maka akan 

lebih berhati-hati dan berfikir berulang-

ulang kali sebelum melakukan tindakan 

berutang. 

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 

responden yang menjawab benar pada item 

pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. 

Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata 

yang dimiliki sebesar 0.72 atau 72% yang 

termasuk dalam kategori sedang dan 

dibuktikan dari indikator LK1 

(pengetahuan tentang pembagian) 

memiliki proporsi terbesar yaitu 85% 

dengan pernyataan “bagi hasil dengan 

prinsip syariah disebut dengan”. 
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Sedangkan indikator LK2 (nilai waktu 

uang) memiliki proporsi terkecil yaitu 47% 

dengan pernyataan kemungkinan nilai 

uang di masa mendatang akan mengalami 

naik atau turun”.  

Mayoritas responden (54%) 

memiliki tingkat pendidikan terakhir setara 

SMA. Tingkat pendidikan SMA memang 

masih belum cukup ilmu dalam 

pengelolaan keuangan. Hal ini juga 

dibuktikan dengan rata-rata skor 

pertanyaan pengetahuan keuangan sebesar 

72% dan termasuk dalam kategori sedang. 

Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan 

bahwa seorang muslim harus memiliki 

literasi keuangan yang baik atau disebut 

dengan ilmu pengetahuan keuangan yang 

tinggi yang sebagaimana sesuai dengan 

hadish-hadish berikut ini : 

“Seutama - utamanya manusia 

adalah seorang mukmin yang berilmu. 

Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi 

manfaat. Dan jika ia dibutuhkan maka ia 

dapat memberi manfaat pada dirinya 

sendiri” (HR. Al-Baihaqi). 

“Barang siapa menghendaki 

(kebaikan) dunia, maka hendaknya ia 

menggunakan ilmu, dan barang siapa 

menghendaki kebaikan di akhirat, maka 

hendaknya menggunakan ilmu” (HR. 

Imam As-Syafi’i). 

Hal tersebut didukung dari hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ida dan Chintia Yohana Dwinta, (2010) 

yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh financial knowledge (literasi 

keuangan) terhadap financial management 

behavior sedangkan pada penelitian ini 

terdapat pengaruh literasi keuangan 

terhadap perilaku pengelolaan utang. Hal 

ini juga didukung dengan hasil penelitian 

dari Setyawati & Suroso, (2016) yang 

mengatakan bahwa individu membutuhkan 

pengetahuan tentang keuangan untuk 

membuat keputusan yang akan 

meningkatkan kualitas hidup saat ini dan 

kedepannya sesuai dengan syariat agama 

Islam. 

 

Pengaruh Religiusitas terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa religiusitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan 

utang.Artinya semakin tinggi tingkat 

pemahaman seseorang tentang ilmu agama 

maka semakin berhati-hati dalam 

menggunakan keuangannya sehingga 

memiliki pengelolaan utang yang lebih 

baik. Namun sebaliknya apabila semakin 

rendah tingkat pemahaman responden 

terhadap ilmu agama maka responden akan 

semakin  ceroboh dalam menggunakan 

keuangannya sehingga pengelolaan 

utangnya lebih buruk. Dimana religiusitas 

merupakan kumpulan dari nilai-nilai 

agama atau kepercayaan dalam diri 

seseorang dan diapresiasikan dalam bentuk 

perbuatan serta tingkah laku sehari-hari. 

Faktor yang membuat religiusitas 

berpengaruh positif dan signifikan adalah 

responden dengan tingkat religiusitas yang 

tinggi akan mengontrol pengeluarannya 

dan berhati-hati dalam mengelola 

utangnya dengan melawan dorongan atau 

keinginannnya untuk membelanjakan uang 

secara berlebihan. 

Hal tersebut dapat dibuktikan pada 

item pernyataan RG5 dengan nilai rata-rata 

4.70 jawaban sangat setuju dengan 

pernyataan “saya selalu mengikuti ajaran 

agama Islam”. Hal tersebut berarti jika 

responden akan selalu berusaha dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari sesuai 

dengan yang diajarkan oleh syariat agama 

Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an 

Surat Al-Jasiyah ayat 18 di bawah ini : 

 
“Kemudian kami jadikan kamu 

berada di atas suatu syariat (peraturan) 

dari urusan (agama itu). Maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui 

(agama)” (QS.Al Jasiyah ayat 18). 

Bukti lain di dukung oleh item 

pernyataan RG8 dengan nilai rata-rata 4.61 

jawaban sangat setuju dengan pernyataan 
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“saya merasa sedih ketika saya melanggar 

agama”. Hal tersebut diartikan bahwa 

responden akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan utang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Religiusitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Perilaku 

Pengelolaan Utang. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Yunadi (2014). Hasil 

penelitian terdahulu tersebut  menyatakan 

bahwa tingkat Religiusitas berpengaruh 

terhadap permintaan pembiyaan 

mudharabah. Hal tersebut juga didukung 

oleh penelitian Yeniaras, (2016) jika 

tingkat Religiusitas dapat mempengaruhi 

Perilaku Pengelolaan Utang karena apabila 

masyarakat memiliki internalisasi nilai-

nilai agama yang rendah maka akan 

mudah tergiur untuk melakukan perilaku 

berutang. Sehingga dapat diartikan bahwa 

responden yang memiliki tingkat 

Religiusitas yang tinggi maka semakin 

baik dan berhati-hati dalam mengelola 

utangnya, dibandingkan dengan responden 

yang memiliki tingkat religiusitas rendah. 

 

Pengaruh Gaya Hidup terhadap 

Perilaku Pengelolaan Utang 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa gaya hidup tidak berpengaruh 

terhadap Perilaku Pengelolaan Utang. 

Artinya semakin tinggi maupun semakin 

rendah gaya hidup yang dimiliki oleh 

responden maka tidak mempengaruhi 

perilaku pengelolaan utangnya. Gaya 

hidup sendiri merupakan cara atau perilaku 

seseorang menunjukkan kehidupannya 

dalam mengelola keuangannya. 

Dalam penelitian ini Gaya Hidup 

tidak berpengaruh pada Perilaku 

Pengelolaan Utang, karena memiliki 

tingkat signifikan lebih besar dari 0.05. 

Hal ini disebabkan oleh tanggapan dari 

para responden sebagian besar tidak setuju 

terhadap pernyataan “tertarik membeli 

handphone terbaru, membeli barang 

bermerk untuk menunjukkan status sosial 

dan mengeluarkan biaya tinggi untuk 

memenuhi hobi” yang ada di dalam 

kuesioner. 

Hal ini dibuktikan jika responden 

banyak yang menjawab tidak menyetujui 

pernyataan-pernyataan yang ada di dalam 

kuesioner. Secara umum responden tidak 

mau mengeluarkan uangnya untuk 

memenuhi gaya hidup yang diinginkan. 

Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

yang menyebabkan pengaruh terhadap 

perilaku pengelolaan utang terdapat pada 

gayahidup yang lain seperti halnya 

melakukan kegiatan yang menjadi adat 

istiadat bagi lingkungan sekitar responden.  

Sehingga dapat dijelaskan bahwa 

walaupun masyarakat berperilaku hemat 

dengan tingkat pendapatan yang dimiliki 

tidak akan mempengaruhi perilaku 

pengelolaan utangnya. Karena meskipun 

masyarakat berhemat akan tetapi memiliki 

pendapatan yang jauh lebih kecil dari 

pengeluaran atau kebutuhannya akan tetap 

melakukan tindakan berutang. 

Dilihat dari tingkat pendapatan 

yang dimiliki oleh responden maka dapat 

diketahui jika mayoritas dari para 

responden memiliki tingkat pendapatan 

yang rendah yaitu kurang dari Rp 

3.000.000 hingga Rp 6.000.000, sehingga 

responden lebih memilih berhemat dan 

mementingkan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok (primer) dibandingkan 

memenuhi keinginannya (kebutuhan 

sekunder) yang tidak begitu diperlukan. 

Dalam ajaran syariat agama Islam 

telah mengajarkan bahwa seorang muslim 

yang baik apabila memiliki pola gaya 

hidup yang sederhana, bijaksana dalam 

membelanjakan hartanya dan berperilaku 

hemat yang sesuai dengan Al-Qur’an Surat 

Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi : 

 
Artinya :“Dan orang-orang yang 

apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

dan adalah pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian” (QS. Al 

Furqan ayat 67). 
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Hal tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian yang di lakukan oleh Resty 

Athhardi Wijaya, M. As'ad Djalali, Diah 

Sofiah, (2015) yang menyatakan bahwa 

gaya hidup mempengaruhi perilaku 

pengelolaan utang yang harus dilakukan 

oleh setiap masyarakat. Hal ini juga 

berbeda dengan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Kanserina, (2015) 

yang menyatakan bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumtif. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Hasil analisis penelitian yang telah 

dilakukan secara diskriptif maupun 

statistic dengan program software 

warpPLS 6.0, maka dapat disimpulkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa literasi 

keuangan berpengaruhpositif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan utang. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat literasi keuangan yang 

dimiliki oleh para responden kota 

Surabaya maka perilaku pengelolaan 

utangnya semakin baik dan berfikir 

berulang kali sebelum melakukan tindakan 

berutang dibandingkan dengan seseorang 

yang memiliki tingkat literasi keuangan 

yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

analisis deskriptif yang menjelaskan 

bahwa mayoritas tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh responden dikatakan baik dan 

mampu memahamai literasi keuangan. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa religiousitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan utang. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tingkat religiusitas yang dimiliki oleh para 

responden maka perilaku pengelolaan 

utangnya semakin bnaik dan cenderung 

akan lebih berhati-hati sebelum melakukan 

tindakan berutang dibandingkan dengan 

seseorang yang memiliki tingkat 

religiusitas yang rendah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari tanggapan responden 

yang menjawab sangat setuju terkait 

dengan ajaran agama Islam yang 

menganjurkan agar menyegerakan 

membayar utang. Sehingga tingkat 

religiusitas mempengaruhi perilaku 

pengelolaan utangnya. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa gaya hidup 

tidak berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan utang. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik gaya 

hidup yang dimiliki oleh para responden 

maka masih mampu dalam mengelola 

utangnya sesuai dengan syariat agama 

Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa 

yang menyebabkan pengaruh pada PPU 

terdapat pada gaya hidup yang lain seperti 

kegiatan yang sudah menjadi adat istiadat 

di lingkungan responden yang memang 

harus dilakukan. Hal ini juga dapat 

dijelaskan bahwa walaupun masyarakat 

berperilaku hemat dengan tingkat 

pendapatan yang dimiliki tidak akan 

mempengaruhi perilaku pengelolaan 

utangnya. Karena meskipun masyarakat 

berhemat akan tetapi memiliki pendapatan 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sehingga tetap melakukan 

tindakan berutang. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun 

keterbatasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah tidak semua responden 

didampingi saat mengisi/menjawab 

kuesioner sehingga terdapat beberapa 

responden yang kurang memahami 

maksud dari pernyataan yang ada di 

dalam kuesioner. 

2. Keterbatasan kuesioner yang tidak 

membedakan jenis utang produktif 

dengan utang konsumtif yang dimiliki 

oleh responden. 
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3. Terdapat 3 indikator dari variabel 

literasi keuangan yang tidak diuji 

karena masih menggunakan system 

bunga (riba) dalam perhitungan dan 

tidak menggunakan sistem bagi hasil 

sesuai syariat agama Islam. 

4. Jenis pekerjaan yang ditanyakan 

secara terbuka kepada responden, 

sehingga kesulitan untuk 

mengkategorikan/mengelompokkan. 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti agar dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian ini 

antara lain : 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

agar mencari responden yang merata 

supaya proporsi dari setiap responden 

dapat seimbang seperti jenis kelamin, usia, 

status pernikahan, dan jenis utang yang 

dimiliki.  

Peneliti selanjutnya diharapkan 

membuat item-item pernyataan yang 

secara langsung menuju pada setiap 

variabel dengan jumlah yang tidak terlalu 

banyak agar setiap responden lebih teliti 

dalam menjawab pernyataan yang 

diberikan dan dan tidak menjawab 

pernyataan dengan asal-asalan. 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

merujuk jurnal-jurnal internasional tentang 

literasi keuangan yang sesuai dengan 

syariat agama Islam agar tidak terdapat 

unsur bunga (riba) dalam perhitungan dan 

pembahasan serta menggunakan sistem 

serta prinsip bagi hasil. 

Peneliti selanjutnya disarankan 

untuk menambahkan jumlah responden 

sehingga dapat memberikan hasil yang 

lebih akurat dan bervariasi. 

Peneliti selanjutnya disarankan 

agar lebih banyak mencari dan merujuk 

referensi mengenai pengaruh gaya hidup 

terhadap perilaku pengelolaan utang 

karena sangat sedikit referensi mengenai 

gaya hidup. 
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