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BAB I 

PEBDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Financial Management Behavior adalah kemampuan seorang individu 

dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pengendalian, pemeriksaan, 

pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Munculnya 

Financial Management Behavior merupakan dampak dari besarnya hasrat 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan 

yang diperoleh oleh seseorang (Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani 2013). 

Masyarakat Indonesia saat ini sedang berada pada masyarakat yang penuh 

Solidaritas yang tinggi. Untuk mencapai kesejahteraan hidup, seorang individu 

harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan untuk membeli barang-

barang tersebut agar status sosialnya dipandang tinggi oleh orang lain. 

 Kesejahteraan hidup dapat dirasakan apabila seorang individu telah 

mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa harus menimbulkan 

berbagai macam hutang. Sebesar apapun pendapatan seorang individu akan tetap 

terasa kurang apabila individu tersebut mendahulukan keinginan daripada 

kebutuhan. Memiliki sistem Financial Management Behavior yang baik 

merupakan salah satu cara terhindar dari hutang yang cukup banyak. Pada intinya, 

seorang individu harus dapat mengatur dan mengelola keuangan mereka dengan 

memperhatikan Locus of Control, Financial Knowledge dan dengan 

memperhatikan seberapa besar Income yang kemudian akan digunakan untuk 

berbagai macam pengeluaran seperti pengeluaran sehari-hari maupun untuk 



2 
 

 
 

menabung. Pengelolaan keuangan harus bisa menyesuaikan Income dan 

pengeluaran yang dilakukan sehari-hari. Berbagai macam faktor yang dapat 

mempengaruhi Financial Management Behavior antara lain Locus of Control, 

Financial Knowledge, dan Income.  

Locus of Control menurut (Robbins, 2008:138) adalah  tingkat dimana 

individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Locus of 

Control dibagi menjadi dua, yaitu Locus of Control Internal dan Locus of Control 

Eksternal. Locus of Control Internal yaitu individu-individu yang yakin bahwa 

mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka. 

Locus of Control Eksternal yaitu individu-individu yang yakin bahwa apapun 

yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar 

seperti keberuntungan atau kesempatan.  

 Seseorang memiliki Financial Knowledge yang baik harus 

mengembangkan Financial Skill dan belajar untuk menggunakan Financial Tools. 

Financial Skill adalah sebuah teknik untuk membuat keputusan. Contohnya 

seperti, menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, memilih rencana 

asuransi, dan menggunakan kredit. Financial Tools adalah bentuk dan bagian 

yang digunakan dalam pembuatan keputusan (seperti cek, kartu kredit, kartu 

debit) (Ida dan Cinthia Yohana Dwinta 2010).  

Financial knowledge itu sangat penting, bukan hanya bagi kepentingan 

individu saja. Financial Knowledge tidak hanya mampu membuat individu 

menggunakan keuangan dengan baik, namun dapat memberi manfaat pada 
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ekonomi. Keputusan keuangan yang baik dibutuhkan untuk meningkatkan 

pendapatan, pengelolaan, pembayaran pajak, supaya pengelolaan keuangan 

keluarga lebih baik. (Norma Yulianti dan Meliza Silvy 2013). 

Menurut Ida dan Cinthia Yohana Dwinta (2010), Income adalah 

penghasilan pribadi yang dikenal sebagai laba sebelum pajak dan digunakan 

dalam penghitungan laba kotor disesuaikan individu untuk tujuan pajak 

penghasilan. Income dapat diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. 

Komponen terbesar dari Income adalah upah dan gaji.  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini akan meneliti 

sejauh mana Pengaruh Locus of Control yang ada pada individu, Financial 

Knowledge yang dimiliki oleh individu, dan Income yang dimiliki individu 

terhadap Financial Management Behavior. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan meneliti lebih jauh tentang variabel-variabel yang dijelaskan diatas 

judul penelitian “Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge dan Income 

terhadap Financial Managemant Behavior”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat diatas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Locus of Control dan Financial Knowledge berpengaruh simultan 

terhadap Financial Management Behavior? 

2. Apakah Locus of Control berpengaruh positif terhadap Financial Management 

Behavior? 
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3. Apakah Financial Knowledge berpengaruh positif terhadap Financial 

Management Behavior? 

4. Apakah Income berpengaruh terhadap Financial Management Behavior? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Locus of Control dan Financial Knowledge 

berpengaruh Simultan terhadap Financial Management Behavior. 

2. Untuk menguji pengaruh positif Locus of Control terhadap Financial 

Management Behavior. 

3. Untuk menguji pengaruh positif Financial Knowledge terhadap Financial 

Management Behavior. 

4. Untuk menguji pengaruh Income terhadap Financial Management Behavior. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Sekarang  

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih dalam tentang pengaruh 

Locus of Control, Financial Knowledge, dan Income terhadap Financial 

Management Behavior yang nantinya dapat diterapkan oleh peneliti di kehidupan 

nyata.  
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2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan tambahan referensi maupun pengetahuan bagi 

pembaca, khususnya tentang Locus of Control, Financial Knowledge, dan Income 

terhadap Financial Management Behavior. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan menjadi 

rujukan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai rujukan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada penelitian ini dibagi dalam lima bab, dimana kelima bab tersebut 

saling berkaitan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan  

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahn yang 

dapat dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan 

sistematika dalam dalam penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang sejenis dan yang 

pernah dilakukan secara teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, landasan teori yang melandasi, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, uji 

validasi dan reliabilitas, data dan metode pengumpulan data, serta teknik 

analisis data yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah 

penelitian. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin, usis, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. Bab 

ini membahas mengenai hasil analisis data.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti, dan saran bagi 

peneliti selanjutnya. 


