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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dimana meneliti 

tentang pengaruh pengetahuan keuangan keluarga, tingkat pendapatan, locus of 

control internal terhadap perilaku keuangan keluarga. Beberapa penelitian 

terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

      2.1.1    Hilgert dan Hogarth (2003) 

 Penelitian Hogarth & Hilgert (2003) mengambil topik “Household 

financial management the connection between knowledge and behavior”. 

Tujuan peneliti ini adalah untuk menguji hubungan antara pengetahuan 

keuangan dan perilaku manajemen keuangan keluarga. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah cluster sampling dengan responden keluarga di 

Amerika. Teknik analisis data yang digunakan adalah logistic regression 

analysis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan 

mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku keuangan , demikian 

juga pengalaman keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku keuangan. 
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Persamaan dari penelitian Hogarth & Hilgert (2003) dengan penelitian saat ini 

adalah variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan. 

Perbedaan dari penelitian Hogarth & Hilgert (2003) dengan penelitian saat ini 

adalah: 

1. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan 

keluarga yang tinggal di Amerika, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan keluarga di Surabaya. 

2. Variabel bebas yang digunakan Hogarth & Hilgert (2003), yaitu 

pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan variabel pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan 

dan locus of control internal. 

2.1.2    Perry dan Morris (2005) 

 Penelitian Perry & Morris (2005) meneliti tentang Who is in control? 

The role of self-perception, knowledge, and income in explaining consumer 

financial behavior”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

pengetahuan keuangan, kontrol diri dan pendapatan terhadap perilaku keuangan 

keluarga. peneliti menggunakan data primer dengan pengumpulan data survey 

yaitu berupa kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Multiple 

Regression Analysis (MRA) dan sampel yang digunakan adalah individu atau 
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keluarga di Amerika yang berusia 20-40 tahun dengan pendapatan $75.000 

pertahun.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control eksternal 

berpengaruh negatif terhadap perilaku keuangan, locus of control berpengaruh 

signifikan terhadap etnis dan pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku keuangan keluarga. 

Persamaan dari penelitian Perry & Morris (2005) dengan penelitian saat ini 

adalah: 

1. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan keluarga.   

2. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan data 

kuesioner. 

Perbedaan dari penelitian Perry & Morris (2005) dengan penelitian saat ini 

adalah: 

1.  Variabel terikat pada penelitian terdahulu menggunakan subjek individu 

atau keluarga di Amerika, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

subjek keluarga di Surabaya. 

2.  Variabel bebas pada penelitian terdahulu yaitu financial knowledge dan 

ethic, sedangkan peneltian saat ini menggunakan pengetahuan keuangan, 

tingkat pendapatan dan locus of control internal. 
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3. Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan MRA (Multiple 

Regression Analysis), sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

Structural Equaton Modeling (SEM). 

2.1.3    Kholilah dan Rr. Iramani (2013) 

 Penelitian Kholilah & Iramani (2013) mengambil topik “Studi Financial 

Management Behavior pada Masyarakat Surabaya”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji studi financial management behavior pada masyarakat 

Surabaya. Peneliti menggunakan data primer dengan menggunakan metode 

pengumpulan data survey yaitu kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan sampel 104 reponden yang sudah 

bekerja di Surabaya dengan memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000. Teknik 

analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control internal 

berpengaruh signifikan terhadap financial management behavior sedangkan 

financial knowledge dan income tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial management behavior. 

Persamaan dari penelitian Kholilah & Iramani (2013) dengan penelitian saat ini 

adalah : 

1. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan keluarga. 
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2. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan 

pengumpulan data kuesioner. 

3. Teknik analisis penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM). 

 Perbedaan dan penelitian Kholilah & Iramani (2013), dengan penelitian 

saat ini adalah: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel mediasi locus of control, 

seedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel mediasi. 

2.1.4 Irene Herdijono, Lady Angela Danamik (2016) 

Penelitian Herdjiono & Damanik (2016) mengambil topik tentang 

“Pengaruh Sikap Keuangan, Pengetahuan Keuangan, Tingkat Pendapatan 

Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh sikap keuangan, pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan 

terhadap perilaku keuangan keluarga. Peneliti mengunakan data primer dengan 

pengumpulan data survey yaitu berupa kuisioner. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah Regresi linier berganda dengan sampel 382 responden orang 

mahasiswa di Merauke. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga sedangkan pengetahuan 

keuangan dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku keuangan keluarga. 
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Persamaan dari penelitian Herdjiono & Damanik (2016) dengan penelitian saat 

ini adalah variabel terikat perilaku keuangan.. 

Perbedaan dari penelitian Herdjiono & Damanik (2016) dengan penelitian saat 

Ini adalah : 

1. Jenis sampel penelitian saat ini menggunakan subjek lbu rumah tangga 

yang menetap di Kota Surabaya, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan subjek mahasiswa di Merauke 

2. Variabel yang digunakan penelitian saat ini ditambahkan sikap keuangan 

3. Pebelitian terdahulu menggunakan teknik analisa data regresi linier 

berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan SEM Structural 

Equation Modeling. 

2.1.5   Wida Purwidianti, Rina Mudjiyanti (2016) 

 Penelitian Purwidianti & Mudjiyanti (2016)  mengambil topik tentang 

“Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan dan Tingkat Pendapatan Terhadap 

Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Purwokerto Timur”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalaman keuangan dan tingkat 

pendapatan terhadap perilaku keuangan di Kecamatan Purwokerto Timur. 

Peneliti menggunakan data primer dengan pengumpulan data survey yaitu 

berupa kuesioner. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
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linier berganda dengan sampel 85 responden  kepala keluarga yang tinggal di 

enam desa Kabupaten Purwokerto Timur.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman keuangan 

memberikan efek positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. 

Sedangkan variabel tingkat pendapatan tidak memiliki dampak yang signifikan 

terhadap perilaku keuangan keluarga di kecamatan di Purwokerto Timur. 

Persamaan dari penelitian Purwidianti & Mudjiyanti (2016), dengan penelitian 

saat ini adalah: 

1. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan keluarga. 

2. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dengan pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. 

Perbedaan dari penelitian Purwidianti & Mudjiyanti, 2016) dengan penelitian 

saat Ini adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel bebas yaitu pengalaman 

keuangan dan tingkat pendapatan, sedangkan penelitian sekarang 

ditambah dengan variabel bebas pengetahuan keuangan keluarga. 

2. Lokasi penelitian terdahulu di Kota Purwokerto Timur dan penelitian 

sekarang peneliti menggunakan lokasi  di Kota Surabaya. 
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3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis purposive sampling, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan Structural Equation Modeling 

(SEM) 

2.1.6 Agus Zainul Arifin (2017) 

   Penelitian Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017) mengambil topik 

tentang “The influence of financial knowledge, control and income on 

individual financial behavior”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh pengetahuan keuangan, kontrol dan pendapatan terhadap perilaku 

keuangan. Peneliti ini menggunakan data primer dengan motode pengumpulan 

data survey yaitu berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah convenience sampling dengan sampel 503 responden orang-

orang usia kerja di Jakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan locus 

of control berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan, 

sedangkan penghasilan tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan.  

Persamaan dari penelitan Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017), dengan 

penelitian saat ini adalah: 

1. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan. 
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2. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan 

pengumpulan data kuesioner. 

Perbedaan dari penelitian Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017), dengan 

penelitian saat ini adalah: 

1. Jenis teknik pengumpulan sampel yang digunakan penelitian terdahulu 

adalah purposive sampling, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM). 

2. Lokasi penelitian terdahulu menggunakan keluarga di Jakarta, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan lokasi di Surabaya 

2.1.7 Rizkiawati dan Asandimitra (2018) 

Penelitian Rizkiawati & Asandimitra (2018) mengambil topik tentang 

“Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of 

Control dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior 

Masyarakat Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of 

Control dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior 

Masyarakat Surabaya”. Peneliti menggunakan data primer dengan 

pemngumpulan data survey yaitu berupa kuesioner. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah convenience sampling dengan sampel 215 

responden masyarakat Surabaya. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi berganda. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. 

Persamaan dari penelitian Rizkiawati dan Asandimitra (2018), dengan 

penelitian saat ini adalah : 

1. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah perilaku 

keuangan keluarga. 

2. Variabel bebas pada penelitian terdahulu dan saat ini adalah pengetahuan 

keuangan dan locus of control internal. 

3. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan 

pengumpulan data kuesioner. 

Perbedaan dari penelitian Rizkiawati dan Asandimitra (2018), dengan penelitian 

saat ini adalah Variabel bebas yang digunakan penelitian terdahulu yaitu 

Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of 

Control dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior 

Masyarakat Surabaya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel 

tingkat pendapatan. 
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Tabel 2.1 

Mapping Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian  Tujuan   Metode 

 

 Hasil 

Variabel Sampel Teknik Analisis  

Hilgert dan 

Hogarth 

(2003) 

Menguji pengaruh 

Household financial 

management the 

connection between 

knowledge and 

behavior 

Pengetahuan 

keuangan dan 

pengalaman 

keuangan 

Responden keluarga 

di Amerika 

Logistic 

regression 

analysis 

Pengetahuan keuangan dan 

pengalaman berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

perilaku keuangan 

Vanessa G. 
Perry and 

Marlene D. 

Morris (2005) 

Menguji pengaruh 
Who is in control? The 

role of self-perception, 

knowledge, and 

income in explaining 

consumer financial 

behavior 

Variabel kontrol, 
pengetahuan dan 

penghasilan 

Responden keluarga 
di Amerika berusia 

20-40 tahun dengan 

pendapatan $75.000 

pertahun 

Regresi linier 
berganda 

Kontrol dan pengetahuan 
berpengaruh signifikan, 

penghasilan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

keuangan konsumen 

Naila Al 

Kholilah, 

Rr.Iramani 

(2013) 

Studi financial 

management behavior 

pada masyarakat 

Surabaya 

Locus of control, 

Pengetahuan 

keuangan dan 

Pendapatan 

104 responden 

pekerja di Surabaya 

memiliki pendapatan 

Rp 1.500.000 

Structural 

Equation Model 

(SEM) 

Locus of control 

berpengaruh signifikan, 

Pengetahuan keuangan dan 

Pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 
keuangan keluarga 
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Penelitian Tujuan  Metode 

 

 Hasil 

Variabel Sampel Teknik Analisis  

Irene 

Herdjiono, 

Lady Angela 

Damanik 

(2016) 

Menguji pengaruh 

Financial attitude, 

Financial knowledge, 

Parental income 

terhadap Financial 

management behavior 

Variabel Sikap 

keuangan, 

pengeahuan 

keuangan, tingkat 

pendapatan 

terhadap perilaku 

keuangan 

keluarga 

382 responden  orang 

mahasiswa di 

Merauke 

Regresi linier 

berganda 

Pengetahuan keuangan, 

tingkat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku keuangan 

keluarga 

Wida 

Purwidianti, 
Rina 

Mudjiyanti 

(2016) 

Menguji pengaruh 

pengalaman keuangan 
dan tingkat 

pendapatan terhadap 

perilaku keuangan 

keluarga di 

Kecamatan 

Purwokerto Timur 

Variabel 

pengalaman 
keuangan dan 

tingkat 

pendapatan 

85 responden kepala 

keluarga yang tinggal 
di desa Purwokerto 

Regresi linier 

berganda 

Pengalaman keuangan 

berpengaruh positif, 
tingkat pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

keuangan keluarga 

Agus Zainul 

Arifin (2017) 

The influence of 

financial knowledge, 

control and income on 

individual financial 

behavior 

Variabel 

pengetahuan 

keuangan, kontrol 

dan penghasilan 

503 responden 

pekerja di Jakarta 

Purposive 

sampling 

Pengetahuan keuangan dan 

locus of control internal 

berpengaruh signifikan, 

tingkat pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

keuangan keluarga 

Rizkiawati dan 
Asandimitra 

(2018) 

Menguji pengaruh 
demografi, financial 

knowledge, financial 

attitude, locus of 

control dan financial 

self-efficacy terhadap 

financial management 

behavior masyarakat 

Surabaya 

Variabel 
demografi, 

financial 

knowledge, 

financial attitude, 

locus of control 

dan financial self-

efficacy terhadap 

215  responden 
masyarakat Surabaya 

Regresi linier 
berganda 

Locus of control internal 
berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perilaku keuangan 

keluarga, pengetahuan 

keuangantidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan 

keluarga 
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2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mana 

peneliti akan menggunakan sebagai dasar untuk menganalisis setiap variabel 

serta untuk memecahkan masalah.  

2.2.1 Perilaku Keuangan Keluarga 

Perilaku keuangan keluarga merupakan kemampuan individu dalam 

mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 

pengendalian, pencarian dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari 

(Kholilah & Iramani, 2013). Menurut Yohana (2010) mengatakan bahwa 

Perilaku keuangan keluarga berhubungan dengan tanggungjawab keuangan 

seseorang mengenai cara mengatur keuangan keluarga. Tanggungjawab 

keuangan adalah suatu proses pengelolaan keuangan dan aset lainnya yang 

dilakukan secara produktif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses dalam 

menguasai penggunaan aset keuangan terdapat beberapa elemen yang masuk 

dalam pengelolaan keuangan yang efektif seperti pengaturan anggaran, menilai 

perlunya pembelian, dan utang pensiun dalam kerangka waktu yang wajar. 

Menurut Perry & Morris (2005) mengatakan bahwa kegagalan dalam mengatur 

keuangan pribadi dapat menimbulkan masalah keuangan jangka panjang dan 

kehidupan yang negatif  dalam keluarga. 
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Pada penelitian Grable (2009) indikator yang digunakan adalah 

membayar tagihan tepat waktu, membuat perencanaan keuangan masa depan, 

menyisihkan uang untuk tabungan, mengalokasikan uang untuk keperluan 

pribadi dan keluarga, dan mengendalikan pengeluaran. 

Financial management behavior seseorang dapat dilihat dari empat hal 

(Dew & Xiao, 2011) yaitu : 

1.   Konsumsi (Consumtion) 

Konsumsi adalah suatu pengeluaran setiap individu baik berupa barang 

atau jasa. Kegiatan konsumsi yang dilakukan individu dalam kehidupan 

sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk 

memperoleh kepuasan. 

2. Arus Kas (Cash-flow management) 

Arus kas adalah indikator utama dari kesehatan keuangan dimana 

seseorang memiliki kemampuan dalam membayar segala yang dimilki. 

Manajemen arus kas yang baik adalah suatu tindakan yang dilakukan 

untuk menyeimbangkan mengenai pemasukan dan pengeluaran. 

Manajemen arus kas dapat diukur apakah individu dapat membayar 

tagihan dengan tepat waktu, memperhatikan catatan bukti pembayaran, 
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membuat anggaran keuangan dan perencanaan keuangan dimasa yang 

akan datang. 

3. Tabungan dan Investasi (Saving dan Investment). 

Tabungan adalah suatu bagian dari pendapatan yang tidak lagi digunakan 

untuk konsumsi dalam periode tertentu. Pendapatan yang tidak digunakan 

untuk konsumsi atau kebutuhan lainnya namun disimpan untuk digunakan 

kemudian hari apabila jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.  

Investasi adalah pengalokasian atau menanamkan semberdaya saat ini 

yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang. 

4. Manajemen Hutang (Credit Management). 

Manajemen hutang adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan 

hutang untuk meminimalisir risiko atau mencegah agar tidak terjadi 

kerugian yang berakibat kebangkrutan dengan kata lain hutang dapat 

dimanfaatkan untuk mensejahterakan perilaku keuangan keluarga.   

2.2.2 Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan Keuangan merupakan faktor dasar yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan (Chen dan Volpe, 2018). Individu dapat memiliki 

pengetahuan dalam hal keuangan, apabila individu tersebut dapat 

mengembangkan financial skillnya dan memanfaatkan financial tools. 

Financial skill merupakan keahlian dalam membuat keputusan keuangan 
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seperti menyusun anggaran keuangan serta menempatkan dana untuk 

investasi. Sedangkan financial tools merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu membuat keputusan keuangan seperti penggunakaan kartu kredit 

(Ida dan Diwnta, 2010).  

Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017) menyatakan bahwa pengetahuan 

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan keluarga, yang 

berarti semakin besar pengetahuan yang dimiliki setiap individu, maka akan 

semakin baik perilaku keuangannya. Namun terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh Kholilah & Iramani (2013) mengatakan bahwa pengetahuan 

keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga 

penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Irene Herdijiono, Lady Angela 

Damanik (2016). Individu yang memiliki kemampuan lebih cenderung 

berperilaku dengan cara bertanggungjawab (Hogarth & Hilgert, 2002). 

Pada penelitian Chen dan Volpe (1998) indikator yang digunakan 

adalah tabungan, pengetahuan tentang kredit, pengetahuan tentang investasi 

dan asuransi. 

2.2.3 Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam keluarga. 

Andrew dan Linawati (2014) menyatakan bahwa total pendapatan kotor 

seseorang yang berasal dari gaji, upah, usaha dan investasi. Pendapatan
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merupakan penghasilan sebelum pajak yang dapat diukur berdasarkan dari 

berbagai sumber. Ketika pendapatan dalam sebuah keluarga tidak menentu 

apabila terjadi penurunan maka dapat memunculkan masalah. Hal ini 

mengingat akan keinginan dan kebutuhan keluarga yang terus mengalami 

peningkatan karena pada dasarnya seseorang tidak akan pernah merasa puas 

mengenai apa yang sudah dimilikinya. Oleh sebab itu dalam keluarga 

dibutuhkan perilaku keuangan dalam mengatur keuangannya agar individu 

dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan baik.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi Kota Surabaya sebagai 

tempat penelitian. Menurut peraturan Gubernur Jawa Timur pasal 4 ayat 2 

Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan 

masyarakat di Kota Surabaya memiliki Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 

Rp 4.000.000 tinggi dan rendahnya UMK pada suatu daerah dapat 

mempengaruhi individu dalam perilaku keuangannya hal ini sesuai dengan 

penelitian Perry & Morris (2005) menyatakan bahwa pendapatan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan keluarga. Namun terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Kholilah & Iramani (2013) yang mengatakan 

bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan 

keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi UMK maka terdapat 

dana yang bisa disisihkan sedangkan semakin rendah UMK yang didapatkan 

maka minimnya dana yang bisa disisihkan bahkan bisa saja tidak ada sama 



 

 
 

sekali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiamana khususnya 

keluarga di Surabaya dalam keuangan sehari-hari dengan UMK sebesar Rp 

4.000.000 karena terdapat suatu kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi 

dalam keluarga. Apabila jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka 

dampaknya tidak hanya yang terlibat hanya satu orang namun juga 

keluarganya. Maka individu harus mampu memiliki kemampuan dalam 

mengatur keuangan dengan baik. 

2.2.4 Locus of Control Internal 

  Locus of Control internal merupakan suatu bentuk cara pandang 

individu terhadap suatu kejadian, yaitu apakah kejadian tersebut dapat 

dikendalikan atau tidak (Ariani, 2015). Individu dengan locus of control 

internal menganggap bahwa suatu kejadian yang pernah terjadi dalam 

kehidupannya ditentukan oleh keterampilan serta kemampuan yang dimiliki 

dan usaha yang dilakukakan (Kholilah & Iramani, 2013). 

Menurut Kholilah dan Iramani (2013) indikator yang digunakan adalah 

kemampuan pengambilan keputusan keuangan, keyakinan individu terhadap 

masa depan, kemampuan menyelesaikan masalah keuangan dan kemampuan 

individu memegang kontrol dalam kehidupan. Menurut lda dan Dwinta (2010) 

terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur locus of control 

internal yaitu kemampuan individu dalam menangani masalah sehari-hari, 

kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, dan kemampuan individu 
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memegang kontrol dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa definisi dan 

indikator yang telah dijelaskan maka peneliti memilih untuk menggunakan 

definisi dan indikator menurut Kholilah dan Iramani (2013). 

Kholilah dan Iramani (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif locus of control internal terhadap perilaku keuangan keluarga. Ketika 

individu memiliki locus of control internal yang baik maka perilaku 

keuangannya lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Dwinta 

(2010) yang menyatakan bahwa locus of control internal tidak memiliki 

pengaruh terhadap perilaku keuangan keluarga.  

2.2.5 Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap Perilaku keuangan 

keluarga 

  Pengetahuan keuangan merupakan suatu bentuk pemahaman dan konsep 

keuangan yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari (Bowen, 2003). 

Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu dapat membuat individu 

menggunakan uang dengan bijak, namun dapat juga memberikan manfaat 

ekonomi. Individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih tinggi 

cenderung bertanggung jawab dalam berperilaku keuangan seperti membayar 

tagihan tepat waktu, membuat perencanaan keuangan masa depan dan individu 

dapat mengendalikan pengeluaran (Hilgert dan Hogarth, 2003). Penelitian yang 

dilakukan Ida dan Dwinta (2010) menyatakan bahwa pengetahuan keuangan 



 

 
 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. Terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017) 

menyatakan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku keuangan keluarga. Individu yang memiliki tingkat pengetahuan 

keuangan yang lebih tinggi maka akan bijak dalam perilaku keuangannya 

karena memiliki pemahaman yang lebih mengenai masalah keuangan, sehingga 

semakin baik pengetahuan keuangan yang dimiliki maka akan semakin baik 

pula dalam mengatur keuangan dalam keluarga. Jika dibandingkan dengan 

keluarga yang memilki pengetahuan keuangan yang buruk maka akan semakin 

buruk pula dalam mengatur keuangan dalam keluarga. Namun terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Kholilah & Iramani (2013) mengatakan bahwa 

pengetahuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

keuangan penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Herdijiono dan Danamik 

(2016). Individu yang memiliki kemampuan yang lebih besar dalam 

pengetahuan keuangan maka individu lebih disiplin dalam membayar tagihan, 

dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan perencanaan keuangan dimasa depan. 

2.2.6 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap Perilaku keuangan 

keluarga 

  Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

gabungan penghasilan suami dan istri. Keluarga yang memiliki tingkat 

pendapatan yang lebih rendah maka individu cenderung lebih kecil dalam  
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menabung (Aizcorbe, Kennickell, dan Moore, 2003). Besar kemungkinan 

ketika individu memiliki sumber dana yang lebih maka individu dapat 

menunjukkan perilaku manajemen keuangan yang lebih bertanggungjawab 

mengingat pendapatan yang tersedia dapat memberikan kesempatan bagi 

individu untuk bertindak secara bertanggungjawab (Ida dan Dwinta, 2010). 

Arifin, Agus Zainul dan Irene (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh pendapatan terhadap perilaku keuangan. Pendapatan tidak memiliki 

hubungan terhadap perilaku keuangan dapat dijelaskan bahwa baik pendapatan 

rendah maupun tinggi tidak mempengaruhi perilaku keuangan keluarga. Ketika 

individu memiliki pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu mampu dalam 

mengelola pengeluaran dengan baik karena disebabkan oleh perilaku keuangan 

yang tidak bertanggungjawab. Penelitian yang dilakukan oleh Perry & Morris 

(2005). menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki hubungan yang positif 

terhadap perilaku keuangan. Responden dengan memiliki tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dibandingkan dengan tingkat 

pendapatan yang lebih rendah. 

2.2.7 Pengaruh locus of control  internal terhadap Perilaku keuangan 

keluarga 

Locus of control merupakan suatu bentuk keyakinan yang dimiliki 

individu terhadap sumber terjadinya kejadian-kejadian yang terjadi dalam 

kehidupannya. Orientasi locus of control dapat dibedakan menjadi dua jenis 
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yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal (Robbins, 2008 : 

178). Locus of control internal yang tinggi artinya individu memiliki 

pengendalian yang lebih baik dalam menentukkan perilaku keuangannya. Locus 

of control eksternal tinggi artinya individu cenderung memiliki keyakinan 

bahwa hidupnya ditentukan oleh kekuatan dari luar seperti nasib, 

keberuntungan dan kesempatan. Perry & Morris (2005) menyatakan bahwa 

locus of control internal memiliki hubungan negatif terhadap perilaku keuangan 

keluarga.  

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kholilah dan Iramani (2013) 

menyatakan bahwa locus of control internal berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku keuangan. Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ida dan 

Dwinta (2010) menyatakan bahwa locus of control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku keuangan. Ketika individu memiliki control diri yang tinggi, 

maka individu dapat mengendalikan keuangan keluarga yang sesuai dengan 

keinginannya sehingga individu dapat menentukan keuangan nasib keuangan 

keluarga. Ketika individu memiliki kontrol diri eksternal yang tinggi maka 

keuangan individu lebih cenderung memperoleh pengaruh dari luar sepeti 

teman, orang tua, saudara atau lingkungan. Pada penelitian Ida dan Dwinta 

(2010)  indikator locus of control internal yang digunakan adalah keterampilan, 

kemampuan dan usaha.  
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2.3    Kerangka Pemikiran 

       Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara 

Pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan dan locus of control internal terhadap 

perilaku keuangan keluarga. 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

H1 :Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku   

keuangan keluarga. 

H2  :Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku  

keuangan keluarga. 

H3    :Locus of control internal berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku    

keuangan keluarga. 
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