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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengelola keuangan pribadi adalah bagaimana cara individu 

menggunakan sumber keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari hingga memperoleh dana kembali. Mengelola keuangan pribadi merupakan 

hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena kesulitannya adalah saat ini perilaku 

konsumtif semakin berkembang seiring dengan kemajuan di era modern. 

Era modern saat ini yang didukung dengan kemajuan teknologi 

mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi seperti 

kebutuhan akan kendaraan, internet, telepon, dan lain sebagainya. Selain itu, gaya 

hidup mahasiswa juga tidak terlepas dari pengaruh kemajuan era modern. Gaya 

hidup mahasiswa saat ini juga mengalami peningkatan seperti kebutuhan akan 

pengetahuan informasi yang lebih luas dan terkini, kebutuhan akan penunjang 

penampilan yang biayanya tidak murah, dan pengakuan dari lingkungan sosial. 

Hal ini tercermin pada teori hierarki Maslow yang menggambarkan pemenuhan 

kebutuhan manusia yang paling dasar hingga yang paling tinggi. 

Gaya hidup yang tinggi mengarahkan mahasiswa pada perilaku konsumtif. 

Menurut Sumartono (2002) salah satu hal yang menandai perilaku konsumtif 

mahasiswa adalah adanya perilaku untuk berkehidupan mewah sehingga 
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cenderung menggunakan segala hal yang dianggap mewah. Seperti, mahasiswa 

memiliki pakaian, tas, gadget, sepatu, dan item lainnya dengan merk ternama. 

Seharusnya gaya hidup yang tinggi harus diimbangi dengan pola perilaku 

menabung dan prestasi di kampus agar dapat menunjang masa depan yang cerah 

dan bermanfaat. 

Salah satu sumber permasalahan munculnya kesulitan keuangan adalah 

kesalahan mahasiswa dalam mengelola uang yang lebih mengutamakan 

pemenuhan keinginan dari pada kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan perilaku 

pengelolaan keuangan pada mahasiswa yang baik agar dapat mengatur 

pengeluaran mahasiswa yang lebih berguna. Menurut Adrie, et al (2014) 

pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan seseorang dari masalah 

keuangan atau financial distress. Menurut Naila dan Iramani (2013) perilaku 

pengelolaan keuangan adalah kemampuan individu dalam mengatur perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaaan, pengelolaaan, pengendalian, pencarian, dan 

penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Ada beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa yaitu, program studi, 

pengetahuan keuangan dan locus of control. 

Menurut Chen dan Volpe (1998), mahasiswa dengan jurusan non-bisnis 

cenderung membuat keputusan keuangan yang salah karena tingkat pengetahuan 

keuangan yang dimiliki cenderung rendah rendah.Sedangkan mahasiswa dengan 

jurusan atau program studi di bidang bisnis mampu mengaplikasikan dasar dan 

ilmu keuangan dalam mengelola keuangan pribadinya dengan baik karena 



3 

 

 
 

mahasiswa dengan jurusan bisnis cenderung memiliki pemahaman akan 

pengetahuan keuangan yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perilaku pengelolaan keuangan 

terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhinya. Menurut  Hogarth dan 

Hilgert (2003), individu yang memiliki pengetahuan keuangan cenderung 

bertanggung jawab atas perilaku keuangannya karena pengetahuan keuangan 

dapat membuat seseorang bijak dalam menggunakan uang. Menurut Perry (2005) 

pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan karena pengetahuan yang baik akan memiliki perilaku keuangan yang 

lebih bertanggung jawab, sehingga semakin tingkat pengetahuan keuangan 

seseorang maka akan semakin bertanggung jawab perilaku seseorang dalam 

mengelola uang. 

Variabel lain yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa adalah  locus of control.  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida 

dan Chintia Yohana Dwinta (2010), mengungkapkan bahwa variabel Locus of 

control dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan. Menurut Rotter 

(1996) mendefinisikan Locus of control sebagai persepsi seseorang terhadap 

sumber-sumber yang mengontrol kejadian-kejadian dalam hidupnya. Rotter 

membagi Locus of control menjadi dua orientasi yaitu Locus of control (eksternal) 

dan internal. Locus of control (eksternal) adalah keyakinan individu bahwa 

keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh nasib, takdir, keberuntungan, dan 

kekuatan dari luar lainnya. Sedangkan Locus of control (internal) adalah 

keyakinan individu bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialami merupakan 
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tanggung jawab pribadi, kontrol diri, dan usaha dari dalam diri sendiri. Namun 

menurut Mien (2015), locus of control (eksternal) memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa dengan judul “ Pengaruh Program Studi dan Pengetahuan 

Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa dengan Locus of 

Control sebagai Variabel Mediasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

nantinya akan dicari pemecahannya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Mahasiswa dengan Program Studi ekonomi bisnis memiliki 

perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik dari pada non ekonomi 

bisnis? 

2. Apakah Pengetahuan Keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa? 

3. Apakah Locus of Control (Eksternal) berpengaruh negatif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 

4. Apakah Locus of Control (Eksternal) memediasi pengaruh Pengetahuan 

Keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan, peneliti memiliki tujuan 

untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:  

1. Untuk menguji perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa dengan 

Program Studi ekonomi bisnis lebih baik dari pada non ekonomi 

bisnis. 

2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa. 

3. Untuk menguji Locus of Control (Eksternal) pengaruh terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

4. Untuk menguji pengaruh Locus of Control (Eksternal) memediasi 

pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan dan dapat 

mengaplikasikan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa akan pentingnya 

mengelola keuangan dengan baik sehingga mampu mengubah pola 

pikir dan menuntun  perilaku serta tujuannya dalam mengelola 

keuangan pribadi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor 

yang lebih berperan dalam membentuk perilaku keuangan mahasiswa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman 

mengenai penyusunan skripsi  STIE Perbanas Surabaya untuk Bab I hingga Bab 

V. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa bab yang terdiri dari sub bab 

uraian dan juga penjelasan. Bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang 

mendasari serta mendukung penelitian ini. Pada landasan teori yang mendasari 

penelitian ini harus dijelaskan dan diuaraikan secara sistematis dan terperinci 
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sehingga peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran dengan tepat dan bijak. 

Tujuannya adalah untuk mengantarkan peneliti untuk merumuskan hipotesis 

penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan dalam penyelesaian masalah dari 

penelitian ini. Tahapan-tahapan penyelesaian masalah diawali dari rancangan 

penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran masing-masing variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan 

sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian, serta yang terakhir adalah teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini diuraikan mengenai garis besar tentang responden penelitian dari 

aspek demografi baik jenis kelamin, semester, uang saku per bulan, pengeluaran 

per bulan, dan program studi. Selain itu dibahas analisis data baik hasil pengujian 

validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, dan analisis statistik. Serta pada bab 

ini dijelaskan tentang pembahasan hipotesis. Isi dari bab ini meliputi gambaran 

subyek penelitian dan analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Isi dai bab ini 

meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 


