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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Tedahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mempunyai kaitan dengan penelitian ini 

diantaranya adalah pengaruh Financial Knowledge, Pola Gaya Hidup terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan wanita karier dengan Locus of Control sebagai 

variabel mediasi. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani yang 

berjudul “Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya” 

bertujuanuntuk menganalisis Financial Knowledge dan Locus of Control 

berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan masyarakat di 

Surabaya. Data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan metode Survey, dimana dalam 

pengumpulan data menggunakan Kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan ialah purposive sampling. Kriteria dalam  penelitian tersebut 

adalah, (1) Usia produktif 20-55tahun, (2) sudah bekerja, (3) memiliki 

pendapatan tetap minimal sesuai Upah Minimum Regional (UMR), (4) 

mengelola keuangan, (5) domisili tinggal di kota Surabaya. Teknik analisis 

yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Locus of Control berpengaruh signifikan terhadap Financial 

Management Behavior 

2. Financial Knowledge tidak berpengaruh langsung terhadap Financial 

Management Behavior namun berpengaruh tidak langsung atau 

dimediasi oleh Locus of Control. 

3. Locus of Control tidak mampu memediasi pengaruh Income terhadap 

Financial Management Behavior serta pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Financial Management Behavior. 

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan yang 

baik sangat penting untuk diterapkan oleh masyarakat di Surabaya, supaya 

dapat terhindar dari perilaku menyimpang atau masalah-masalah pengelolaan 

keuangan.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah:  

1. Teknik pengambilan sampel sama, yaitu dengan menggunakan 

purposive sampling.  

2. Sumber data yang dikumpulkan sama, yaitu menggynakan data 

primer 

3. Metode dalam pengumpulan data sama, yaitu menggunakan 

metode survey dengan menggunakan kuesioner. 

4. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu Financial Knowledge 

dan Locus of Control. 
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Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah:Peneliti saat ini menggunakan responden yang berada di 

wilayah Sidoarjo, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan 

responden yang berwilayah di Surabaya. 

1. Subjek penelitian yang digunakan dalam menelitian terdahulu ialah 

masyarakat di Surabaya, sedangkan peneliti saat ini ialah wanita 

karir di Sidoarjo 

2. Variabel bebas yang digunakan peneliti terdahulu ialah Financial 

Knowledge, Locus of Control, Income, sedangkan peneliti saat ini 

menggunakan variabel bebas financial knowledge, locus of control, 

dan pola gaya hidup. 

3. Peneliti terdahulu menjadikan masyarakat secara umum sebagai 

responden, sedangkan peneliti saat ini hanya menjadikan wanita 

karir sebagai responden. 

b. Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik 

yang berjudul “Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental 

Income Terhadap Financial Management Behavior” bertujuan untuk menguji 

pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income terhadap 

Financial Management Behavior. Data penelitian ini menggunakan kuesioner 

dengan responden mahasiswa yang berlokasi di wilayah Merauke. Penelitian 

ini menggunakan uji Chi-square. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 
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1. Sikap keuangan (Financial Attitude) memiliki pengaruh terhadap 

Financial Management Behavior 

2. Pengetahuan keuangan tidak berpengaruh terhadap Financial 

Management Behavior 

3. Parental Income tidak berpengaruh terhadap Financial Management 

Behavior 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap keuangan dan 

pendidikan pengelolaan keuangan yang dimiliki individu sangat berperan 

penting dalam perekonomian, karena semakin bijaksana individu 

mengelola keuangannya maka semakin membantu individu untuk 

terhindar dari masalah-masalah keuangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu Financial Knowledge 

2. Variabel terikat yang digunakan sama, yaitu perilaku pengelolaan 

keuangan atau Financial Management Behavior. 

3. Metode dalam pengumpulan data sama, yaitu menggunakan 

kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Penelitian saat ini menggunakan responden yang berlokasi 

diwilayah Sidoarjo, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

responden yang berlokasi di wilayah Merauke. 
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2. Pada penelitian saat ini tidak menggunakan variabel bebas 

Financial Attitude dan Parental Income, melainkan menggunakan 

variabel bebas Financial Knowledge, Locus of Control dan Pola 

Gaya Hidup. 

c. Ridwan S. Sundjaja, Budiana Gomulia, Dharma Putra Sundjaja, 

Felisca Oriana S, Inge Barlian, Meilinda, Vera Intanie Dewi (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan S. Sundjaja, Budiana Gomulia, 

Dharma Putra Sundjaja, Felisca Oriana S, Inge Barlian, Meilinda, Vera 

Intanie Dewi berjudul “Pola Gaya Hidup dalam Keuangan Keluarga” ini 

bertujuan agar masyarakat memahami pola hidup yang dapat berdampak baik 

terhadap kondisi keuangan serta berdampak buruk terhadap keuangan 

masyarakat. Penelitian juga bermanfaat agar masyarakat sadar akan 

pentingnya melakukan pengelolaan keuangan agar pola hidupnya lebih 

terencana dengan baik untuk kehidupan yang sejahtera dimasa yang akan 

dating serta untuk menghindari pola gaya hidup yang tidak sesuai dengan 

kemampuan, pendapatan dari segi keuangan. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan 

menggunakan metode deskriptif dan teknik analisis data yang digunakan ialah 

analisis Deskriptif. Peneliti terdahulu menggunakan data primer dengan 

menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Karyawan pada salah satu institusi pendidikan swasta di Bandung 

memiliki pola gaya hidup yang masih baik. Hal tersebut ditunjukkan 
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dengan pola pengaturan keuangan dalam memenuhi gaya hidup 

masyarakat masih dapat dikatakan wajar. 

2. Responden memiliki kebiasaan menabung dan berasuransi yang cukup 

baik dan rutin setiap bulannya. 

3. Responden lebih memilih untuk menginvestasikan dana yang dimiliki 

dalam bentuk tanah, property dan emas 

Masyarakat masih perlu untuk memahami keuangan keluarga agar lebih 

sadar atau faham dalam melakukan pengelolaan keuangan. Cara agar masyarakat 

lebih melek keuangan ialah dengan melakukan pola penyuluhan dan pelatian 

keuangan yang baik. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu Pola Gaya Hidup 

2. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu 

dengan peneliti saat ini sama, yaitu dengan menggunakan 

kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan responden yang berlokasi di kota 

Bandung, sedangkan peneliti saat ini menggunakan responden 

yang berlokasi di Sidoarjo. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas Pola gaya hidup, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel bebas Financial 

Knowledge, Locus of Control, dan pola gaya hidup. 
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3. Peneliti terdahulu mengambil sampel pada sebuah institusi swasta 

dibandung sedangkan peneliti saat ini menjadikan wanita karir 

sebagai responden. 

4. Peneliti terdahulu menggunakan variabel terikat pengelolaan 

keuangan keluarga, sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

variabel terikat pengelolaan keuangan wanita karir. 

d. Dias Kanserina (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Kanserina yang berjudul “Pengaruh 

Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA” ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh literasi ekonomi serta pola gaya hidup dapat 

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mahasiswa jurusan pendidikan 

ekonomi Universitas Ganesha baik secara simultan maupun secara parsial. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan  Deskriptif Kuantitatif. 

Data yang digunakan ialah data kualitatif dan data kuantitatif, peneliti 

mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan angket atau kuesioner. 

Teknik pengambilan sampel ialah sampling stratified. Dalam penelitian ini 

menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert.  Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan: 

1. Literasi ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa.  

2. Semakin tinggi kemampuan literasi ekonomi mahasiswa maka dapat 

menurunkan tingkat perilaku konsumtif mahasiswa. 
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3. Gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa. 

4. Literasi ekonomi dan gaya hidup berpengaruh signifikan simultan 

terhadap perilaku konsumtif. 

5. Gaya hidup mewah dan hedonism mengalami penurunan maka akan 

menurun pula tingkat perilaku konsumtif mahasiswa.

Pengalaman belajar dan melek ekonomi adalah hal yang sangat penting 

sehingga dapat menjauhkan seseorang dari perilaku konsumtif. Penting 

halnya untuk melakukan penanaman pada diri mengenai pentingnya 

menabung dan berinvestasi sehingga dapat terhindar dari perilaku 

konsumtif.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu pola gaya hidup 

2. Metode dalam pengumpulan data sama, yaitu menggunakan kuesioner 

3. Skala pengukuran yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti 

saat ini sama, yaitu menggunakan Skala Likert. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Peneliti saat ini tidak menggunakan variabel bebas literasi ekonomi, 

melainkan menggunakan variabel bebas Financial Knowledge dan 

Locus of Control. 
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2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel terikat yaitu perilaku 

konsumtif sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel terikat 

pengelolaan keuangan  

3. Peneliti terdahulu menggunakan responden yang berlokasi di jalan 

Udayana, Singaraja. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

responden yang berlokasi di Sidoarjo 

4. Peneliti terdahulu menjadikan mahasiswa sebagai subjek 

respondennya, sedangkan peneliti saat ini menjadikan wanita karir 

sebagai subjek respondennya. 

e. Zaimah R, Sarmila M.S, N. Lyndon, Azima A.M., S. Selvadurai, 

Suhana Suad (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaimah R, Sarmila M.S, N. Lyndon, 

Azima A.M., S. Selvadurai, Suhana Suad yang berjudul “Financial Behavior 

of Female Teachers in Malaysia” ini bertujuan untuk mengetahui pola 

perilaku keuangan guru perempuan di Malaysia serta mengidentifikasi 

perilaku keuangan dengan faktor usia, tingkat pendidikan, pendapatan 

bulanan, dan pengetahuan keuangan. Guru adalah tokoh yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perilaku 

pengelolaan keuangan para generasi muda. Penelitian ini dilaksanakan di 

daerah Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Data tersebut dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

ialah menggunakan analisis Deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan 

skala pengukuran yaitu Skala Likert dengan melakukan uji T-Test dan 

ANOVA. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 
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1. Terdapat perbedaan dalam perilaku pengelolaan keuangan baik dari 

faktor usia, pendidikan, pendapatan bulanan, serta latar belakang 

keuangan antara guru perempuan dengan masyarakat secara umum. 

2. Perilaku keuangan penting dikarenakan dapat mempengaruhi 

kesejahteraan keuangan individu 

3. Responden dengan usia lebih dari 45 tahun dapat melakukan perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik dengan melakukan praktik tabungan 

dan penggunakaan kartu kredit dengan bijaksana. 

Perilaku pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik agar 

dapat mencapai kesejahteraan hidup. Semakin tua atau semakin tumbuh 

besar masyarakat akan melakukan perilaku keuangan yang baik dengan 

cara menghemat penghasilan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti saat 

ini sama, yaitu Financial Knowledge. 

2. Variabel terikat yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti saat 

ini sama, yaitu Financial Behavior. 

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

dengan peneliti saat ini sama, yaitu dengan cara menyebarkan 

kuesioner. 

4. Skala pengukuran yang digunakan sama, yaitu dengan Skala Likert 

dengan menggunakan analisis Deskriptif. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di daerah Bandar Baru Bangi, 

Selangor, Malaysia. Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian 

di Sidoarjo. 

2. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti saat ini ialah Financial 

Knowledge, Locus of Control dan pola gaya hidup sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan variabel bebas Financial Knowledge. 

3. Peneliti terdahulu menjadikan Guru Perempuan sebagai responden 

penelitian, sedangkan peneliti saat ini menjadikan wanita karir sebagai 

responden penelitian. 

f. Anis Dwiastanti (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Dwiastanti yang berjudul “Analysis of 

Financial Knowledge and Financial Attitude on Locus of Control and 

Financial Management Behavior” ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

langsung dan tidak langsung tentang pengetahuan keuangan dan sikap 

keuangan pada locus of control dan manajemen keuangan pribadi Mahasiswa 

fakultas ekonomi bisnis di Kanjuruhan Universitas di Malang. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian tersebut 

menggunakan teknik Random Sampling dengan menggunakan analisis jalur. 

Jenis penelitian tersebut ialah eksplanatory research dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu Skala 

Likert. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 



24 
 

  
 

1. Menunjukkan bahwa pengetahuan finansial tidak memiliki pengaruh 

pada Locus of Control atau perilaku manajemen keuangan 

2. Sikap keuangan memiliki dampak signifikan terhadap Locus of 

Control dan manajemen keuangan 

3. Adanya pengaruh signifikan antara Locus of Control dan pengaruh 

terhadap manajemen keuangan.  

4. Ada pengaruh langsung antara sikap keuangan terhadap perilaku 

keuangan melalui Locus of Control 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel terikat yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

saat ini sama yaitu Financial Management Behavior 

2. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat 

ini sama, yaitu Financial Knowledge dan Locus of Control 

3. Teknik pengumpulan data sama, yaitu dengan cara menyebarkan 

kuesioner 

4. Skala pengukuran yang digunakan sama, yaitu dengan menggunakan 

skala likert 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas Financial Attitude, 

sedangkan peneliti saat ini tidak menggunakan Financial Attitude 
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2. Responden penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ialah 

mahasiswa, sedangkan peneliti saat ini menggunakan responden wanita 

karir 

g. Komang Feri Ardiawan dan Ni Made Wulandari Kusumadewi (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Feri Ardiwan dan Ni Made 

Wulandari Kusumadewi yang berjudul “Peran Faktor Demografi dalam 

Memoderasi Gaya Hidup Terhadap Niat Beli Buah Segar pada Moana Fresh 

Bali di Kota Denpasar” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup 

terhadap niat beli buah segar, untuk mengetahui peran tingkat pendidikan 

memoderasi pengaruh gaya hidup terhadap niat beli dan untuk mengetahui 

peran tingkat pendapatan dalam memoderasi pengaruh gaya hidup terhadap 

niat beli yang dilakukan di Toko Buah Moana Fresh Bali. Penelitian ini 

bersifat kuantitatif yang berbentuk aosiatif. Objek dari penelitian ini adalah 

faktor demografi yang memoderasi pengaruh gaya hidup. Teknik analisis 

yang digunakan ialah menggunakan MRA. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner 

kepada masyarakat di kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan: 

1. Gaya beli berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

2. Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya hidup terhadap niat 

beli 

3. Tingkat pendapatan memoderasi pengaruh gaya hidup terhadap niat 

beli 
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Gaya hidup konsumen yang berbeda-beda menyebabkan tanggapan yang 

berbeda-beda pula dalam niat beli atas produk yang sama. Selain itu tingkat 

pendidikan dan pendapatan dapat berpengaruh terhadap cara fikir dan cara 

pandang masyarakat dalam perilaku konsumtif masyarakat. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama membahas pola 

gaya hidup 

2. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu menggunakan MRA

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama, yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel terikat yang digunakan peneliti terdahulu ialah niat beli 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel terikan perilaku 

pengelolaan keuangan 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel moderator tingkat pendidikan 

dan tingkat pendapatan, sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

variabel moderator Locus of Control 

3. Pola gaya hidup dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti 

terdahulu, sedangkan peneliti saat ini menjadikan pola gaya hidup 

sebagai variabel bebas 

4. Peneliti terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di Denpasar, 

sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Sidoarjo 
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5. Subjek penelitian oleh peneliti terdahulu ialah masyarakat secara luas, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan subjek wanita karir 

h. Vanessa G. Perry and Marlene D. Morris (2005) 

Penelitian yang dilakukan oleh Vanessa G. Perry and Marlene D. Morris 

yang berjudul “Who is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, 

and Income in Explaining Consumer Financial Behavior” ini bertujuan untuk 

meneliti hubungan antara pengetahuan keuangan konsumen, pendapatan,dan 

locus of control pada perilaku keuangan dengan etnisitas dijadikan sebagai 

moderator dari ketiga variabel tersebut terhadap ras dan etnik di Africa, 

America dan Latin. Data diperoleh langsung dari responden atau 

menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah survey dengan menyebarkan kuesioner. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan: 

1. Locus of Control mempunyai pengaruh secara langsung dan tidak 

langsung terhadap pengelolaan keuangan 

2. Locus of Control mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap etnis 

3. Pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan sama yaitu pengetahuan keuangan 

2. Variabel terikat yang digunakan sama yaitu perilaku pengelolaan 

keuangan 
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Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas pendapatan, sedangkan 

peneliti saat ini tidak menggunakan variabel tersebut 

2. Peneliti terdahulu menjadikan etnis sebagai variabel moderasi, 

sedangkan peneliti saat ini menjadikan locus of control sebagai 

variabel mediasi 

3. Subyek peneliti terdahulu ialah keluarga dan pribadi, namun peneliti 

saat ini menjadikan wanita karir sebagai subyek penelitian 

i. Sofi Ariani, Putri Asiza Agustien Aulia Rahmah, Yurisha Ramadhani, 

Maulidatur Rohmah, Antika Budiningrum, dan Lutfi (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sofi Ariani, Putri Asiza Agustien Aulia 

Rahmah, Yurisha Ramadhani, Maulidatur Rohmah, Antika Budiningrum, dan 

Lutfi yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, dan etnis 

terhadap Pengambilan Keputusan Investasi” ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh literasi keuangan, locus of control, dan etnis terhadap pengambilan 

keputusan investasi secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan sampel investor 

yang menempatkan dananya di akun bank dan asset di wilayah Surabaya dan 

Madura. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Literasi keuangan, locus of control, dan etnis tidak secara bersama sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

2. Locus of control internal merupakan satu-satunya variabel bebas yang 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 
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3. Literasi keuangan yang baik saja tidak akan menghasilkan keputusan 

investasi yang baik tanpa disertai dengan pengendalian diri internal yang 

baik pula 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu locus of control 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel terikat yang digunakan berbeda, peneliti terdahulu menggunakan 

variabel terikat keputusan investasi, sedangkan peneliti saat ini perilaku 

pengelolaan keuangan 

2. Variabel bebas yang digunakan berbeda, peneliti terdahulu menggunakan 

variabel bebas finansial literasi dan etnis sedangkan peneliti saat ini 

menggunakan variabel bebas pola gaya hidup dan financial knowledge 

3. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Surabaya dan Madura 

sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di sidoarjo 
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Berikut ini merupakan table persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 
 Topik 

Penelitian 

Variabel 

Bebas  

Variabel 

Terikat 

 

Populasi Teknik 

Analisis  

Hasil Analisis  

Naila Al Kholilah dan 

Rr. Iramani (2013) 

 

Studi Financial 

Management 

Behavior pada 

masyarakat 

Surabaya 

Financial 

Knowledge, 

Locus of 

Control, 

Income 

Financial 

Management 

Behavior  

 

Masyarakat 

di Surabaya 

Analisis 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM), Uji 

Goodness of 

Fti. 

 

Locus of Control berpengaruh 

signifikan terhadap Financial 

Management Behavior, Locus of 

Controlmemediasi hubungan 

antara financial knowledge 

terhadap financial management 

behavior 

Irine Herdjiono dan 

Lady Angela Damanik 

(2016) 

Pengujian 

pengaruh 

Financial 

Attitude, 

Financial 

Knowledge, 

Parential 

Income terhadap 

Financial 

Management 

Behavior pada 

mahasiswa di 

Merauke 

Financial 

Attitude, 

Financial 

Knowledge, 

Parental 

Income 

Financial 

Management 

Behaviosr 

Mahasiswa di 

Merauke 

Analisis Uji 

Chi-Square 

 

Financial attitude berpengaruh 

terhadap Financial Management 

Behavior, Financial Knowledge 

tidak berpengaruh terhadap 

Financial Management Behavior 

Ridwan S. Sundjaja, 

Budiana Gomulia, 

Dharma Putra Sundjaja, 

Felisca Oriana S, Inge 

Barlian, Meilinda, Vera 

Intanie Dewi (2011) 

Studi pola gaya 

hidup pada 

keuangan 

keluarga 

 

Pola Gaya 

Hidup 

perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

keluarga 

Keluarga Analisis 

Deskriptif 

Karyawan masih memiliki pola 

gaya hidup yang baik dengan 

adanya kebiasaan menabung  dan 

menginvestasikan dana yang 

dimiliki. 

3
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Dias Kanserina (2015) Pengaruh 

Literasi 

Ekonomi dan 

Gaya Hidup 

terhadap 

perilaku 

konsumtif 

mahasiswa 

jurusan 

pendidikan 

ekonomi 

UNDIKSHA 

Literasi 

Ekonomi dan 

Gaya hidup 

Perilaku 

Konsumtif  

Mahasiswa Analisis Uji 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

t, Uji f, dan 

Uji asumsi 

klasik  

 

 

Literasi ekonomi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

perilaku konsumtif, sedangkan 

gaya hidup berpengaruh positif 

terhadap perilaku konsumtif. 

Zaimah R, Sarmila M.S, 

N. Lyndon, Azima 

A.M., S. Selvadurai, 

Suhana Suad (2013) 

Pengujian 

pengaruh 

Financial 

Behavior of 

Female Teacher 

di Malaysia 

Financial 

Knowledge 

Financial 

Behavior 

Female 

Teacher 

Female 

Teacher di 

Malaysia 

Analisis Uji 

T-test dan 

ANOVA 

Terdapat perbedaan perilaku 

pengelolaan keuangan yang 

dipengaruhi beberapa faktor dan 

responden dapat melakukan 

pengelolaan keuangan dengan 

bijaksana 

Anis Dwiastanti (2017) Analysis of 

Financial 

Knowledge and 

Financial 

Attitude on 

Locus of Control 

and Financial 

Management 

Behavior 

Financial 

knowledge, 

financial 

attitude 

Locus of 

Control and 

Financial 

Management 

Behavior 

Mahasiswa Analisis Jalur Pengetahuan  finansial tidak 

memiliki pengaruh pada locus of 

control atau perilaku manajemen 

keuangan, sikap keuangan 

memiliki dampak signifikan 

terhadap locus of control atau 

perilaku manajemen keuangan, 

dan ada pengaruh langsung antara 

locus of control, sikap keuangan 

terhadap perilaku manajemen 

keuangan 

I Komang Feri 

Ardiawan dan Ni Made 

Wulandari Kusumadewi 

(2015) 

Peran faktor 

demografi dalam 

memoderasi 

pengaruh gaya 

hidup terhadap 

Tingkat 

pendidikan 

dan tingkat 

pendapatan 

Niat beli Masyarakat 

di Bali 

MRA  Gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli, 

tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan memoderasi pengaruh 

gaya hidup terhadap niat beli 

3
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niat beli 

Vanessa G. Perry and 

Marlene D. Morris 

(2005) 

 

Menguji 

hubungan antara 

pengetahuan 

keuangan 

konsumen, 

pendapatan,dan 

locus of control 

pada perilaku 

keuangan 

dengan etnisitas 

dijadikan 

sebagai 

moderator 

Pengetahuan 

keuangan 

konsumen, 

pendapatan 

dan locus of 

control 

Perilaku 

keuangan 

Ras dan etnik 

di Africa, 

America, dan 

Latin 

 Locus of Control mempunyai 

pengaruh secara langsung dan 

tidak langsung terhadap 

pengelolaan keuangan, Locus of 

Control mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap etnis , 

Pengetahuan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan 

 

Sofi Ariani, Putri Asiza 

Agustien Aulia 

Rahmah, Yurisha 

Ramadhani, Maulidatur 

Rohmah, Antika 

Budiningrum, dan Lutfi 

(2015)  

 

Menguji 

pengaruh literasi 

keuangan, locus 

of control, dan 

etnis terhadap 

pengambilan 

keputusan 

investasi secara 

simultan dan 

parsial 

Literasi 

keuangan, 

locus of 

control, dan 

etnis 

Pengambilan 

keputusan 

investasi 

Masyarakat 

di Surabaya 

dan Madura 

Regresi 

berganda 

Literasi keuangan, locus of 

control, dan etnis tidak secara 

bersama sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

investasi, Locus of control 

internal merupakan satu-satunya 

variabel bebas yang secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi 

3
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Rendra Elvira Shinta 

(2018) 

Pengaruh 

Financial 

Knowledge, Pola 

Gaya Hidup 

terhadap 

perilaku 

pengelolaan 

keuangan wanita 

karir dengan 

Locus of Control 

sebagai variabel 

mediasi 

Financial 

Knowledge, 

Pola Gaya 

hidup, Locus 

of Control 

perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

dengan Locus 

of Control 

sebagai 

Variabel 

Mediasi 

Wanita karir 

di Surabaya 

WarpPLS - 

Sumber: Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani(2013), Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik(2016), Ridwan S. Sundjaja, 
Budiana Gomulia, Dharma Putra Sundjaja, Felisca Oriana S, Inge Barlian, Meilinda, Vera Intani Dewi(2011), Dias 
Kanserina (2015), Xaimah R., Sarmila M.S., N. Lyndon, Azima A.M., S. Selvadurai, Suhana Saad(2013), Anis 

Dwiastanti(2017), I Komang Feri Ardiawan dan Ni Made Wulandari Kusumadewi(2015), Vanessa G. Perry and Marlene 
D. Morris (2005), Sofi Ariani, Putri Asiza Agustien Aulia Rahmah, Yurisha Ramadhani, Maulidatur Rohmah, Antika 

Budiningrum, dan Lutfi (2015)  

 

. 

3
3
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2.2. Landasan Teori 

Pada sub bab ini, di uraikan teori-teori yang mendasari serta mendukung 

penelitian. Teori-teori yang diuraikan dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi 

peneliti untuk melakukan analisis dan memecahkan permasalahan penelitian. 

2.2.1. Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Perilaku pengelolaan keuangan merupakan kemampuan seseorang baik 

individu maupun keluarga dalam mengatur (Perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, serta penyimpanan) atas uang 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari hari, selain itu pengelolaan keuangan ialah 

suatu bentuk dari tanggung jawab keuangan yang berhubungan dengan keputusan 

keuangan (Naila Al Kholilah dan Iramani, 2013). Ida dan Cinthia (2010) 

menjelaskan bahwa tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan 

keuangan dan asset lainnya dengan cara yang produktif. Perilaku pengelolaan 

yang baik dapat menjauhkan masyarakat dari keinginan yang berlebihan atau tak 

terbatas. Masyarakat diharuskan untuk membuat sebuah rencana pengelolaan 

keuangan yang baik untuk masa depannya, baik untuk mengelola keuangan 

pribadi maupun keuangan keluarga (Sulaeman Rahman Nidar dan Sandi Bestari, 

2012). 

Menurut Sundjaja (sina, 2014), menyatakan bahwa manajemen keuangan 

atau perilaku pengelolaan keuangan tidak hanya penting untuk perusahaan tetapi 

penting juga untuk diterapkan ke dalam lingkup keluarga khususnya individu. 

Perilaku keuangan yang baik dapat diukur dengan menggunakan lima komponen 

utama. Lima komponen tersebut terdiri dari kemampuan untuk membelanjakan 
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uang seperlunya, membayar kewajiban bulanan dengan tepat waktu, 

merencanakan keperluan masa depan, menabung serta menyisihkan sebagian dana 

untuk diri sendiri maupun untuk keluarga (Perry dan Morris 2015). Menurut Cliff 

A. Robb dan Ann S. Woodyard (2011) menyatakan bahwa dengan didukungnya 

pendidikan keuangan yang baik maka akan memberikan dampak perilaku 

pengelolaan keuangan berkembang dengan baik dan efektif. 

2.2.2. Financial Knowledge 

Pengetahuan keuangan (Financial Knowledge) merupakan penguasaan 

atas hal-hal yang menjelaskan tentang keuangan (Naila Al Kholilah dan Rr. 

Iramani, 2013). Menurut Ida dan Cinthia (2010) bahwa Financial Knowledge itu 

tidak hanya penting bagi kepentingan individu, selain itu Financial Knowledge 

akan menjadikan individu untuk mampu menggunakan uang yang dimiliki sesuai 

dengan apa yang mereka butuhkan. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang 

dapat diperoleh baik sumber formal maupun informal, sumber formal yaitu 

meliputi pendidikan di sekolah, kuliah, seminar, sedangkan sumber-sumber 

informal seperti orang tua, teman, serta lingkungan sekitar (Ida dan Cinthia, 

2010). 

Financial Knowledge menjadi salah satu faktor penting yang harus 

dipahami dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, hal tersebut 

bertujuan supaya dapat membuat sebuah keputusan keuangan yang sehat dan 

bijaksana serta dapat terhindar dari masalah-masalah keuangan. Menurut Robb 

dan Woodyard (2011), pengetahuan keuangan merupakan komponen yang sangat 

penting dalam membuat sebuah keputusan keuangan. Lusardi dan Mitchell (2007) 
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menyatakan bahwa Financial Knowledge dapat dikatakan sebagai pengetahuan 

keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (Knowledge and Ability). 

Menurut Ida dan Chintia Yohana Dwinta (2010) menyatakan bahwa dalam 

pemahaman Financial Knowledge, masyarakat perlu mengembangkan Financial 

Skill dan Financial Tools. Financial Skill merupakan sebuah teknik yang dapat 

diterapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan pribadi, sedangkan Financial 

Tools merupakan bentuk atau alat yang dapat digunakan dalam membuat 

keputusan pengelolaan keuangan pribadi. 

2.2.3. Locus of Control 

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

menjelaskan bahwa perilaku keuangan yang baik harus diimbangi oleh kontrol 

diri (Locus of Control) yang baik pula.Locus of Control merupakan cara pandang 

seseorang terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan apakah seseorang 

tersebut dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang akan terjadi pada 

dirirnya. Sedangkan menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa Locus of 

Control  dapat diartikan sebagai presepsi seseorang tentang sebab dan akibat 

keberhasilan ataupun kegagalan seseorang dalam menjalankan atau 

menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rotter (1996) 

menjelaskan bahwa Locus of Control merupakan sebuah bentuk psikologis yang 

berarti kepercayaan seseorang tentang apa saja yang menyebabkan keberuntungan 

dan tidak beruntung dalam kehidupannya. 

Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) menjelaskan bahwa seseorang 

yang cenderung memiliki dan dapat menerapkan Locus of Control yang tinggi 
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maka perilaku pengelolaan keuangannya juga akan mengalami kenaikan, 

sebaliknya ketika seseorang cenderung tidak dapat menerapkan Locus of Control 

dengan baik maka perilaku pengelolaan keuangannya akan mengalami penurunan 

dan tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan permasalahan dalam 

perilaku pengelolaan keuangan. Menurut Rotter (1996) menyatakan bahwa Locus 

of Control dibedakan menjadi dua, yaitu Locus of Control internal dan eksternal. 

Individu yang cenderung melakukan Locus of Control internal menganggap 

bahwa keterampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha (effort) lebih 

menentukan apa yang akan dicapai dalam hidupnya, sedangkan individu yang 

cenderung melakukan Locus of Control eksternal menanggap bahwahidup mereka 

lebih ditentukan oleh kekuatan dari luar, seperti nasib, takdir, keberuntungan. 

Roberts and Manolis (2012) berpendapat bahwa kontrol diri yang terdiri 

atas tiga komponen yaitu pengawasan, penurunan/deplesi ego, dan sasaran konflik 

berpengaruh terhadap pembelian spontan (impulse buying). Dari penjelasan 

tersebut bahwa setiap orang memiliki kontrol diri yang posistif, setiap orang yang 

memiliki kontrol diri yang positif maka seseorang tersebut dapat lebih mudah 

menyusun pengelolaan keuangan dengan baik.  

2.2.4. Pola Gaya Hidup 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013), menyatakan bahwa 

gaya hidup merupakan pola masyarakat atau individu dalam mengekspresikan 

semua aktivitas yang dilakukan, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan 

bagaimana cara seseorang memanfaatkan uang yang dimiliki serta bagaimana cara 

mengalokasikan waktu (sugiono, 2006). Sedangkan menurut Kotler (2004), pola 
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gaya hidup seseorang dapat dilihat melakui aktivitas rutin yang dilakukan. Pola 

gaya hidup antara satu individu dengan individu yang lain sangatlah berbeda, hal 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat membentuk pola gaya 

hidup seseorang yaitu secara Demografis dan secara Psikografis (Kotler dan 

Amstrong, 2011:175). 

Pola gaya hidup memiliki hubungan erat dengan sifat konsumtif dari 

seseorang. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan seseorang dalam 

berperilaku secara berlebihan dengan membeli barang barang secara tidak wajar 

serta lebih mementingkan keinginan dari kebutuhan. Menurut Suratno dan 

Rismiati (2001) menyatakan bahwa pola hidup masyarakat dalam kehidupan 

sehari hari dapat dinyatakan dalam kegiatan yang dilakukan, minat yang dimiliki, 

serta pendapatan. Masyarakat yang memiliki gaya hidup yang benar maka akan 

terhindar dari masalah masalah dalam pengelolaan keuangan serta dapat 

mencerminkan sesuatu yang berinteraksi dengan lingkungan (Dias Kanserina, 

2015). Pola gaya hidup terbentuk dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pola gaya hidup seseorang, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri (Internal) 

dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). 

2.2.5. Pengaruh Financial Knowledge terhadap Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Iramani (2013) 

menjelaskan bahwa Financial Knowledge merupakan penguasaan atas hal-hal 

yang menjelaskan tentang keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida 
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dan Chintia Yohana Dwinta (2010) menyatakan bahwa Financial Knowledge itu 

tidak hanya penting bagi kepentingan individu, selain itu Financial Knowledge 

akan menjadikan individu untuk mampu menggunakan uang yang dimiliki sesuai 

dengan apa yang mereka butuhkan. Pengetahuan keuangan (Financial 

Knowledge) mengacu terhadap apa yang individu ketahui tentang masalah 

keuangan pribadi yang dapat diukur dengan seberapa tinggi tingkat pengetahuan 

individu tentang konsep keuangan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irine Herdjiono dan Lady Angela 

Damanik (2016), menyatakan bahwa pengetahuan keuangan sangat diperlukan 

supaya masyarakat dapat terhindar dari masalah-masalah keuangan baik keluarga 

maupun individu. Selain itu, Financial Knowledge tidak hanya mampu membuat 

seseorang dapat memanfaatkan uang yang dimiliki dengan bijaksana namun juga 

dapat memberikan manfaat pada ekonomi. Menurut Robb dan Woodyard (2011), 

pengetahuan keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

membuat sebuah keputusan keuangan. Seseorang dengan pengetahuan keuangan 

yang tinggi akan mampu membuat keputusan yang baik bagi pengelolaan 

keuangannya serta dapat meningkatkan kesejahteraan dalam pengelolaan 

keuangan (Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik, 2016). 

2.2.6. Pengaruh Pola Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

Penelitian oleh Ika (2011) menyatakan bahwa kepribadian merupakan cara 

hidup dan gaya ataupun tingkah laku individu yang ditunjukkan dalam bentuk 

sikap, watak, motif, serta nilai kepercayaan. Apabila dilihat dari kajian keuangan, 
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menurut tipe big five bahwa tipe kebersetujuan (agreeableness) memungkinkan 

seseorang melakukan transaksi keuangan yang didasarkan oleh rasa ingin 

menolong dan baik hati. Tindakan seperti belanja merupakan tindakan yang 

dilakukan untuk mengisi waktu luang yang ada untuk mendapatkan kesenangan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono (2006) yang 

menyatakan bahwa gaya hidup merupakan bentuk serta implementasi oleh 

manusia dalam menggunakan waktu serta uang yang dimiliki. Pola gaya hidup 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang akhirnya menentukan pilihan 

konsumsi yang berkaitan dengan menimbulkan sikap konsumtif seseorang. 

Menurut penelitian yang dilakukan Sri, Zuhriyah, dan Silvia (2015) 

menyatakan bahwa gaya hidup merupakan salah satu cara mengelompokkan 

konsumen secara psikologis berdasarkan kesenangan yang sama. Gaya hidup 

merupakan pola masyarakat atau individu dalam mengekspresikan semua aktivitas 

yang dilakukan, minat, dan opini (Susanto, 2013). Pola gaya hidup antara individu 

satu dengan individu yang lainnya sangatlah berbeda, hal tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat membentuk pola gaya hidup 

seseorang baik secara faktor Demografis dan Faktor Psikografis (Kotler dan 

Amstrong, 2011). Gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan 

seringkali dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan masyarakat. 

Menurut penelitian yang  dilakukan oleh Dias Kanserina (2015), menyatakan 

bahwa masyarakat yang memiliki gaya hidup yang benar maka akan terhindar dari 

masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan.  
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2.2.7. Pengaruh Locus of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

menyatakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana  harus 

diimbangi oleh kontrol diri (Locus of Control) yang baik, Locus of Control dapat 

didefinisikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa yang 

berhubungan dengan apakah seseorang tersebut dapat atau tidak dapat 

mengendalikan peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rotter (1996) menjelaskan bahwa Locus of Control merupakan 

sebuah bentuk psikologis yang berarti kepercayaan seseorang tentang apa saja 

yang menyebabkan keberuntungan dan tidak beruntung dalam kehidupannya. 

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa Locus of Control  dapat diartikan 

sebagai presepsi seseorang tentang sebab dan akibat keberhasilan ataupun 

kegagalan seseorang dalam menjalankan atau menyelesaikan pekerjaannya.  

Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) menjelaskan bahwa seseorang 

yang cenderung memiliki dan dapat menerapkan Locus of Control yang tinggi 

maka perilaku pengelolaan keuangannya juga akan mengalami kenaikan, 

sebaliknya ketika seseorang cenderung tidak dapat menerapkan Locus of Control 

dengan baik maka perilaku pengelolaan keuangannya akan mengalami penurunan. 

Individu yang dapat menerapkan Locus of Control yang sesuai akan terhindar dari 

masalah-masalah keuangan.  
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2.2.8. Pengaruh Financial Knowledge terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan yang dimediasi oleh Locus of Control 

Pengetahuan keuangan (Financial Knowledge) merupakan penguasaan atas 

hal-hal yang menjelaskan tentang keuangan (Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani, 

2013). Menurut Ida dan Cinthia (2010) bahwa Financial Knowledge tidak hanya 

penting bagi kepentingan individu, melainkan Financial Knowledge dapat 

menjadikan individu untuk mampu menggunakan uang yang dimiliki sesuai 

dengan apa yang mereka butuhkan. Financial Knowledge menjadi salah satu 

faktor penting yang harus dipahami dalam melakukan pengelolaan keuangan yang 

baik. Seseorang dengan pengetahuan keuangan yang tinggi akan mampu membuat 

keputusan yang baik bagi pengelolaan keuangannya dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan (Irine Herdjiono dan Lady Angela 

Damanik, 2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

menyatakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana harus 

diimbangi oleh kontrol diri (Locus of Control) yang baik. Locus of Control 

merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa yang berhubungan 

dengan apakah orang tersebut dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa 

yang terjadi pada dirinya. 

 Perry dan Morris (2005) menyatakan bahwa seseorang dengan pengetahuan 

keuangan yang baik akan memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik 

pula.Penelitian yang dilakukan oleh Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

membuktikan bahwa Locus of Control memediasi pengetahuan keuangan terhadap 
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perilaku pengelolaan keuangan. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan 

yang baik akan menjadikan masyarakat dapat memiliki kontrol diri yang baik. 

Ketika masyaraka menerapkan kontrol diri yang baik dapat membentuk perilaku 

keuangan yang lebih bertanggung jawab. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

Financial 

Knowledge 

Pola Gaya  

Hidup 

 

 

 

 

 

 

Locus of  

Control 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

(Financial Knowledge, Pola Gaya Hidup Berpengaruh terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan dengan Locus of Control sebagai Variabel Mediasi) 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Financial Knowledge memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan 

H2 : Pola Gaya Hidup memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan 

H3 : Locus of Control memiliki pengaruh terhadap Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

H4 : Locus of Control memediasi pengaruh Financial Knowledge 

terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 

 

  


