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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

peneliti lain yaitu: 

2.1.1 Nguyen Thi Ngoc Mien & Tran Phuong Thao (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen Thi Ngoc Mien & Tran 

Phuong Thao mengambil topik tentang faktor-faktor yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara sikap keuangan, 

pengetahuan keuangan, dan locus of control terhadap personal financial 

management behavior. Responden yang dipilih oleh penelitian terdahulu 

terdiri dari 307 orang yang berumur 19-30 tahun yang sedang belajar ataupun 

sudah bekerja di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Pengumpulan data 

menggunakan metode kuesioner. Metode analisa data yang digunakan adalah 

metode struktural equation model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sikap keuangan dan pengetahuan keuangan berpengaruh positif 

signifikan namun external locus of control berpengaruh negatif terhadap 

personal financial management behavior .  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

mengambil tema yaitu financial behavior dan memiliki variabel bebas yaitu 

pengetahuan keuangan. 

Perbedaan penelitian adalah : 
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1. Peneliti menggunakan responden masyarakat Indonesia khususnya 

wilayah Surabaya,Sidoarjo dan Gresik sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan responden di wilayah Ho Chi Minh, Vietnam . 

2. Peneliti tidak memiliki variabel sikap keuangan dan locus of control 

sebagai variabel bebas sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

variabel tersebut sebagai variabel bebas. 

3. Peneliti memiliki variabel terikat berupa perilaku perencanaan dana 

pensiun sedangkan penelitian terdahulu menggunakan personal financial 

management behavior . 

2.1.2 Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Locus of 

Control, Pengetahuan Keuangan dan Income di Financial Management 

Behavior . Obyek penelitian ini merupakan 104 responden masyarakat di 

Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik struktural equation modelling 

pada AMOS. Hasil dari penelitian ini adalah locus of control berpengaruh 

terhadap financial management behavior dan memediasi pengaruh dari 

pengetahuan keuangan terhadap financial management behavior, sedangkan 

pengetahuan keuangan dan income tidak berpengaruh terhadap financial 

management behavior. 

 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Naila Kholilah dan Rr 

Iramani adalah mengangkat tema financial management behaviour dan 

memiliki variabel bebas yaitu locus of control dan pengetahuan keuangan. 
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Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Kholilah dan Iramani 

yakni: 

a. Peneliti sekarang menggunakan responden masyarakat di Surabaya, 

Sidoarjo dan Gresik sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan 

responden masyarakat Surabaya. 

b. Peneliti tidak memiliki variabel income sebagai variabel bebas sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel tersebut sebagai variabel bebas. 

c. Peneliti memiliki variabel terikat berupa perilaku perencanaan dana 

pensiun sedangkan penelitian terdahulu menggunakan financial management 

behavior . 

2.1.3 Penelitian dari John E. Grable, Joo-Yung Park dan So-Hyun Joo 

(2009) 

Penelitian John E. Grable, Joo-Yung Park dan So-Hyun Joo (2009) 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

management behavior lintas budaya dengan sampel orang Amerika dan 

Korea dengan mengetahui hubungan antara pengetahuan keuangan, locus of 

control dan pendapatan. Responden yang dipilih adalah orang Amerika asli 

(terutama orang kulit putih non-Hispanik) dan orang Korea Selatan yang 

tinggal tidak menetap di Amerika Serikat pada saat pengumpulan data 

berlangsung.  

Teknik analisis data yang digunakan Grable et al (2009) yaitu uji-t, 

regresi berganda dan uji Sobel untuk menentukan apakah locus of control 

memediasi pengetahuan keuangan dan  pendapatan terhadap financial 
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management behavior. Hasil penelitian menjelaskan bahwa orang Asia lebih 

bertanggung jawab secara financial, pengetahuan keuangan berpengaruh 

positif terhadap financial management behavior, locus of control eksternal 

tidak berpengaruh negatif terhadap financial management behavior namun 

locus of control eksternal memediasi antara pengetahuan keuangan dengan 

financial management behavior, dan pendapatan tidak berpengaruh positif 

terhadap financial management behavior. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian 

mengambil tema tentang financial management behavior dan memiliki 

variabel bebas yaitu pengetahuan keuangan dan locus of control eksternal. 

Perbedaan penelitian: 

1. Peneliti saat ini tidak menggunakan variabel independen berupa 

pendapatan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas 

berupa pendapatan. 

2. Responden yang dipilih peneliti saat ini merupakan warga negara 

Indonesia sedangkan responden dari penelitian terdahulu adalah warga 

negara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tinggal tidak menetap di 

Amerika Serikat. 

2.1.4 Elizabeth Howlett, Jeremy Kees, dan Elyria Kemp (2008) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Howlett, Jeremy Kees, dan 

Elyria Kemp bertujuan untuk mengidentifikasi alasan mengapa masyarakat 

kesulitan dalam membuat keputusan keuangan pribadi dimana hal itu akan 

menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam jangka panjang. Responden 
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yang dipilih oleh penelitian terdahulu terdiri dari para alumni yang berjumlah 

89 orang di Universitas di Amerika Serikat. Pengumpulan data menggunakan 

metode kuesioner dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan 

adalah metode MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 

keuangan dan orientasi masa depan mampu mempengaruhi perencanaan di 

masa depan. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

mengambil tema financial behavior dan memiliki variabel bebas yaitu 

orientasi masa depan dan pengetahuan keuangan.  

Perbedaan penelitian : 

1. Peneliti saat ini tidak menggunakan variabel independen berupa self-

regulator sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas 

berupa self-regulator. 

2. Responden yang dipilih peneliti saat ini merupakan warga negara 

Indonesia sedangkan responden dari penelitian terdahulu adalah alumi 

dari universitas di Amerika Serikat. 

Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian : 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN 

Keterangan 

Nguyen Thi Ngoc Mien 

& Tran Phuong Thao 

(2015) 

Naila Al Kholilah & Rr 

Iramani (2013) 

John E. Grable, Joo-

Yung Park dan So-

Hyun Joo (2009) 

Elizabeth Howlett, 

Jeremy Kees, dan Elyria 

Kemp (2008) 

Penelitian Saat Ini 

Variabel bebas 

Sikap keuangan, 

pengetahuan keuangan dan 

locus of control 

Locus of Control, 

pengetahuan keuangan, 

income 

Locus of Control, 

Pengetahuan Keuangan 

dan Pendapatan 

Peran Self-Regulatory, 

Orientasi Masa Depan dan 

Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan Keuangan, 

Locus of Control, dan 

Orientasi Masa Depan 

Variabel terikat 
Personal financial 

management behavior 

Financial management 

behavior 

Financial Management 

Behavior 

Perilaku Perencanaan 

Jangka Panjang 

Perilaku Perencanaan 

Dana Pensiun 

Populasi 

Penduduk yang berumur 

19-30 tahun dan sedang 

belajar ataupun bekerja di 

Ho Chi Minh, Vietnam. 

Masyarakat Surabaya 
Warga Negara Amerika 

Serikat & Korea Selatan 

Para Alumni di  

Universitas Amerika 

Serikat 

Masyarakat di Surabaya, 

Sidoarjo dan Gresik 

Teknik analisis 
Struktural Equation Model 

(SEM) 
Struktural Equation Model 

(SEM) 

Uji t-Test, MRA, dan 

Sobel Test 
Regresi 

Struktural Equation 

Model (SEM) dan Sobel 

Test 

Hasil Penelitian 

Sikap keuangan dan 

pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan namun external 

locus of control 

berpengaruh negatif 

terhadap personal 

financial management 

behavior . 

Locus of control 

berpengaruh terhadap 

financial management 

behavior dan memediasi 

pengaruh dari pengetahuan 

keuangan terhadap 

financial management 

behavior , sedangkan 

pengetahuan keuangan dan 

income tidak berpengaruh 

terhadap financial 

management behavior. 

Pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif, 

locus of control eksternal 

memediasi antara 

pengetahuan keuangan 

dengan perilaku 

manajemen keuangan, 

dan pendapatan tidak 

berpengaruh positif 

terhadap perilaku 

manajemen keuangan 

Pengetahuan keuangan dan 

orientasi masa depan 

mampu mempengaruhi 

perencanaan di masa depan. 

 

 

Sumber : Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao (2015) , Naila Al Kholilah dan Rr. Iramani (2013), John E. Grabble, Joo Yung Park, dan So Hyun Joo 

(2009) dan  Elizabeth Howlett, Jeremy Kees, dan Elyria Kemp (2008).
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Dana Pensiun 

Standar Akuntansi Keuangan No. 18 menyatakan Dana Pensiun 

adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa jaminan pensiun 

adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan 

memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami 

cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) adalah tentang Dana 

Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992)”. Ada 

2 jenis dana pensiun yaitu : 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh 

orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk 

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun 

Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai 

peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (Pasal 1 

ayat 2 UU No. 11 tahun 1992). 

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan 

oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program 

 pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja 
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maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja 

bagi karyawan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan ( 

Pasal 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 1992) 

Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap 

mendapat kepastian hukum dari program yang diikutinya. Hal ini berlaku 

untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun untuk Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan. Bagaimanapun juga kedua jenis dana pensiun ini memiliki 

fungsi yang sama  yakni untuk menyediakan program pemberian manfaat 

pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program pensiun disini sangat 

berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, pesertanya adalah para 

karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun bersangkutan. Sedangkan 

dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pesertanya adalah pihak eksternal 

atau non-pegawai dari Dana Pensiun bersangkutan. 

Saat ini, Pemerintah mengeluarkan program baru dari BPJS yakni 

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini melingkupi berbagai 

program untuk kesejahteraan para pekerja, salah satunya adalah program 

jaminan pensiun. Program jaminan pensiun adalah jaminan sosial untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta dari 

program BPJS ini adalah pekerja yang telah terdaftar dan membayar iuran, 

baik yang bekerja pada perusahaan maupun pada perorangan. 
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(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal 24 September 

2017) 

Manfaat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 45 Tahun 2015 pasal 16 yaitu : 

1. Pensiun hari tua, yaitu manfaat pensiun yang diterima peserta yang telah 

mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 (lima 

belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan. 

2. Pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun yang diterima oleh peserta yang 

mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. 

3. Pensiun janda atau duda, yaitu manfaat pensiun yang diterima oleh istri 

atau suami dari peserta yang meninggal dunia. 

4. Pensiun anak, yaitu manfaat pensiun yang diterima oleh anak dalam hal 

peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami atau janda atau 

duda dari peserta meninggal dunia atau menikah lagi 

5. Pensiun orang tua, yaitu manfaat pensiun yang diterima oleh orang tua 

dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau 

anak. 

2.2.2 Perilaku Perencanaan Dana Pensiun 

Perencanaan keuangan di hari tua atau perencanaan keuangan dana 

pensiun adalah hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat di hari tua. 

Senduk (2008) juga menyatakan bahwa terdapat empat alasan pentingnya 

membuat perencanaan keuangan di hari tua yaitu tingginya biaya hidup saat 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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ini, meningkatnya kebutuhan biaya hidup, kondisi perekonomian yang tidak 

pasti, kondisi fisik yang tidak pasti.  

Para pekerja yang merasakan masa pensiunnya tidak sejahtera 

biasanya dikarenakan karena ketidakberhasilan pekerja dalam melakukan 

perencanaan keuangan karena kurangnya informasi dan keterampilan dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan keuangan yang dimiliki. Merujuk 

pada penelitian yang dilakukan oleh M. Khrisna Moorthy, Thamil Durai, dan 

Chiau Shu Sien (2012) indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku 

perencanaan dana pensiun adalah sebagai berikut:  

1. Penyisihan dana untuk hari tua  

2. Produk/asuransi untuk hari tua  

3. Persiapan/usaha yang dilakukan untuk hari tua  

4. Kesejahteraan untuk hari tua 

2.2.3 Pengetahuan Keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Yopie Kurnia dan Dewi Astuti (2015) 

menyatakan bahwa pengetahuan keuangan merupakan keterampilan dari 

responden untuk mengetahui, menganalisa serta menerapkan kemampuan 

untuk mengelola sumber dana yang dimiliki agar tidak salah dalam membuat 

suatu keputusan dan terhindar dari masalah keuangan yang merugikan. 

Pengetahuan keuangan adalah dasar yang penting dalam hal pengambilan 

keputusan keuangan.  
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen & Volpe (1998) 

menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan 

keuangan secara umum adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan Umum 

b. Pengelolaan Keuangan 

c. Asuransi 

d. Investasi 

2.2.4 Locus of Control 

Locus of control merupakan cara pandang seseorang terhadap 

kemampuan dirinya untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. 

Kreitner dan Kinicki (2005) mendefinisikan Locus of Control sebagai 

keyakinan individu terhadap kemampuan mengontrol nasibnya sendiri. 

Sedangkan Rotter (1966) menyatakan bahwa Locus of control menjadi dua, 

yakni locus of control internal dan locus of control eksternal. Individu dengan 

locus of control internal cenderung menganggap bahwa hiudp mereka 

ditentukan oleh kekuatan dari dalam diri mereka seperti keterampilan (skill), 

kemampuan (ability), dan usaha (effort). Sebaliknya locus of control eksternal 

menganggap bahwa hidup mereka ditentukan oleh kekuatan dari luar diri 

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

Oleh karena itu, individu yang memiliki locus of control internal biasanya 

lebih banyak menyandarkan masa depannya terhadap diri sendiri dan lebih 

mengandalkan keahlian-keahliannya tanpa harus berharap pada situasi yang 

menguntungkan. Sedangkan locus of control eksternal biasanya lebih banyak 
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menyandarkan masa depannya terhadap orang lain dan keadaan sekitar dan 

lebih mencari dan memilih situasi-situasi yang dianggap menguntungkan. 

Berdasarkan jurnal yang dirujuk oleh peneliti yaitu Chi Hsin 

Kuang.,Yeh Hueryren,dan Chen Yuling (2010) maka indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur locus of control eksternal adalah : 

1. Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran. 

2. Perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia. 

3. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa. 

4. Kesuksesan individu karena faktor nasib. 

2.2.5 Orientasi Masa Depan 

Nurmi (1991) menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah 

gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya dalam konteks masa depan. 

Orientasi masa depan adalah suatu kegiatan atau usaha masa kini yang 

memiliki pengaruh terhadap kegiatan yang ingin dicapai di masa depan 

melalui proses yang berkelanjutan.  

Nurmi (1991) menyatakan bahwa tahapan pembentukan orientasi 

masa depan tersebut meliputi tiga aspek, yaitu motivasi, perencanaan, dan 

evaluasi. Secara jelas, masing-masing tahap orientasi masa depan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Motivasi 

    Menunjukan minat-minat individu tentang masa depan. Minat ini akan 

mengarahkan individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai pada 

masa yang akan datang. 
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2. Perencanaan 

Proses perencanaan dengan pembentukan sub-sub tujuan, mengkonstruksi 

perencanaan dan merealisasikan rencana tersebut. Agar dapat menyusun 

perencanaan dengan baik, maka individu harus memiliki pengetahuan 

yang luas tentang masa depannya, misalnya tentang potensi-potensi 

masyarakat dan hambatan yang mungkin ada dalam pencapaian tujuan. 

3. Evaluasi 

Pada proses evaluasi ini, individu mengevaluasikan mengenai 

kemungkinan-kemungkinan realisasi dari tujuan dan rencana yang telah 

disusun.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moorthy et al (2012) 

terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur orientasi masa 

depan yaitu : 

a. Keinginan untuk tetap bekerja 

b. Cara pandang tentang masa depan 

c. Keinginan pensiun sejahtera 

d. Keinginan untuk memiliki informasi tentang pensiun  

2.2.6 Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku 

Perencanaan Dana Pensiun 

 Penelitian yang dilakukan oleh Howlett et al (2008) menyatakan 

bahwa pengetahuan keuangan mampu mempengaruhi perencanaan keuangan 

di masa depan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengetahuan keuangan 
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merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengambilan keputusan 

keuangan yang bermanfaat dalam jangka panjang. 

 Penelitian Mien et al (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan 

keuangan memiliki hubungan yang positif terhadap personal financial 

management behaviors. Hal ini dikarenakan dengan memiliki pengetahuan 

keuangan, maka dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku lebih baik 

dalam mengelola keuangan mereka. 

2.2.7 Pengaruh Locus of Control eksternal terhadap Perilaku 

Perencanaan Dana Pensiun 

Penelitian Kholilah et al (2013) menyatakan bahwa locus of control 

memiliki hubungan yang positif terhadap financial management behavior. 

Hal ini disebabkan karena Locus of Control dapat mempengaruhi perilaku 

keuangan seseorang secara psikologis. Rotter (1966) menyatakan bahwa 

Locus of control menjadi dua, yakni locus of control internal dan locus of 

control eksternal. Individu dengan locus of control internal cenderung 

menganggap bahwa hidup mereka ditentukan oleh kekuatan dari dalam diri 

mereka. Sebaliknya locus of control eksternal menganggap bahwa hidup 

mereka ditentukan oleh kekuatan dari luar diri mereka.  

Penelitian Perry & Morris (2005) menyatakan bahwa Locus of Control 

eksternal berhubungan negatif terhadap financial management behavior. Hal 

ini dikarenakan individu yang memiliki Locus of Control eksternal tidak 

mengeluarkan usaha untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti individu 

yang memiliki Locus of Control internal. 
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2.2.8 Pengaruh Locus of Control Eksternal yang Memediasi Hubungan 

antara Pengetahuan Keuangan dan Perilaku Perencanaan Dana 

Pensiun  

Penelitian Perry & Morris (2005) menyatakan bahwa Locus Of 

Control Eksternal dapat memediasi pengaruh pengetahuan keuangan terhadap 

perilaku keuangan. Hal ini dikarenakan dengan mengaplikasikan pengetahuan 

keuangan dapat memperkuat kepercayaan dari individu yang memiliki Locus 

of Control eksternal dimana mereka percaya bahwa segala sesuatu yang 

terjadi di kehidupannya merupakan kekuatan yang berasal dari luar diri 

mereka. 

Penelitian Grable et al (2009) juga menjelaskan bahwa locus of  

control dapat memediasi pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku 

manajemen keuangan. Dengan menggunakan variabel mediasi, seseorang  

dapat menemukan pengaruh tidak langsung pengetahuan keuangan terhadap 

perilaku perencanaan dana pensiun melalui locus of control.  

2.2.8 Pengaruh Orientasi Masa Depan Terhadap Perilaku Perencanaan 

Dana Pensiun 

Penelitian yang dilakukan oleh Howlett et al (2008) menyatakan 

bahwa responden yang berorientasi pada masa depan juga memiliki pengaruh 

tersendiri dalam mengambil keputusan keuangan jangka panjang. Orientasi 

masa depan sendiri juga merupakan salah satu faktor potensial yang penting 

dalam hal pengambilan keputusan keuangan.  
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Dengan adanya pemikiran yang berorientasi masa depan, 

kemungkinan masyarakat untuk memiliki perencanaan jangka panjang 

sangatlah besar. Perencanaan hari tua biasanya termasuk juga dalam 

perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, orientasi masa depan 

diharapkan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih baik dalam 

pengambilan keputusan keuangan dalam jangka panjang. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran penelitian kolaborasi : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Ida & Cinthia Yohana Dwinta (2010), John E. Grable, Joo-Yung Park, dan So-Hyun Joo 

(2009), Nguyen Thi Ngoc Mien & Tran Phuong Thao. (2015), Elizabeth Howlett, Jeremy Kees, 

dan Elyria Kemp (2008), Elvira Unola dan Nanik Linawati (2014), Pete Nye dan Cinnamon 

Hillyard (2013) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOLABORASI 
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Berdasarkan uraian kerangka penelitian kolaborasi di atas, berikut ini adalah 

gambar kerangka penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao (2015),Naila Al Kholilah dan Rr. 

Iramani (2013), John E Grabble, Joo Yung Park, dan So Hyun Joo (2009) dan Elizabeth Howlett, 

Jeremy Kees, Elyria Kemp (2008). 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SKRIPSI 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis yang akan 

diajukan oleh peneliti sebagai berikut : 

 H1 : Pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun. 

H2 : Locus of Control eksternal berpengaruh negatif terhadap 

perilaku perencanaan dana pensiun. 

H3 : Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku perencanaan 

dana pensiun yang dimediasi oleh locus of control eksternal. 

H4 : Orientasi masa depan berpengaruh positif terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun. 
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