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BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, belum banyak peneliti yang meneliti tentang 

perilaku menabung. Berikut beberapa penelitian tentang perilaku menabung, antara 

lain : 

2.1.1 Mien & Thao (2015) 

Penelitian ini berjudul “Factors Affecting Personal Financial Management 

Behaviors: Evidence from Vietnam”. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan pribadi dengan 

memeriksa hubungan antara empat faktor termasuk sikap keuangan pribadi, 

pengetahuan keuangan, locus of control dan perilaku manajemen keuangan. Model 

penelitian diperiksa dengan menggunakan pendekatan survei pada pemuda di Vietnam. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation model 

untuk model penelitiannya dan sobel’s test untuk menguji pengaruh moderasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor utama memiliki efek 

langsung pada perilaku manajemen keuangan. Sikap keuangan dan pengetahuan 

keuangan secara positif berhubungan dengan perilaku manajemen keuangan. Orang 

yang memiliki lebih banyak locus of control eksternal mengarah pada perilaku 

manajemen keuangan yang lebih buruk. Selain itu, hasilnya tidak mendukung efek 

tidak langsung dari pengetahuan keuangan pada perilaku manajemen keuangan melalui 
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locus of control dan peran moderasi pengetahuan keuangan pada hubungan antara sikap 

keuangan dan perilaku manajemen keuangan. 

 Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian Mien & Thao yakni 

terletak pada pemilihan variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan yakni locus of 

control (eksternal). 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian Mien & Thao yakni 

pemilihan sampel. Dalam penelitian terdahulu memilih mahasiswa sebagai sampelnya, 

sedangkan penelitian saat ini memilih sampel pegawai negeri sipil. 

2.1.2 Ida dan Dwinta (2010) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, 

Income Terhadap Financial Management Behavior”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menguji dampak locus of control, pengetahuan keuangan dan pendapatan terhadap 

perilaku manajemen keuangan dengan melibatkan Total responden sebanyak 130 

responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan berdampak 

pada perilaku manajemen keuangan tetapi locus of control dan pendapatan pribadi 

tidak berdampak pada perilaku manajemen keuangan. Karena sampel penelitian ini 

adalah siswa dan hampir semuanya memiliki penghasilan dari orang tua mereka. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a. Pemilihan tingkat pendapatan (Income) sebagai variabel bebas. 

b. Pemilihan Locus of Control sebagai variabel mediasi. 
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Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a. Penelitian terdahulu memilih siswa sebagai subjeknya, sedangkan penelitian saat 

ini memilih pegawai negeri sipil sebagai subjek penelitian. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear sebagai teknik analisis 

penelitiannya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis SEM-

PLS. 

2.1.3  Ulfi, Siswandari, dan Octoria (2017) 

Penelitian ini berjudul “Hubungan Literasi Keuangan Dan Perilaku Teman 

Sebaya Dengan Kebiasaan Menabung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan literasi keuangan dan perilaku teman sebaya dengan kebiasaan menabung 

siswa kelas XI SMA X Tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPS SMA X Tahun 2017 yang berjumlah 135 siswa. Sampel diambil menggunakan 

teknik simple random sampling, sejumlah 57 siswa. Teknik pengumpulan data adalah 

dengan angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel literasi keuangan, 

perilaku teman sebaya dan kebiasaan menabung. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu statistik deskriptif dan statisitik inferensial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kebiasaan menabung siswa.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a. Variabel bebas yang digunakan salah satunya adalah literasi keuangan.  

b. Variabel dependen yang di pilih untuk diteliti yaitu perilaku menabung. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 
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a. Jenis sampel penelitian sekarang menggunakan pegawai negeri sipil di Kota 

Surabaya,sedangkan penelitian terdahulu menggunakan siswa kelas XI IPS SMA 

X sebagai sampelnya. 

b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen perilaku teman 

sebaya, sedangkan pada penelitian saat ini menghilangkan variabel tersebut dan 

menggantinya dengan variabel lainnya. 

2.1.4 Perry dan Morris (2005)  

 Penelitian ini berjudul “Who Is in Control? The Role of Self-Perception, 

Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan keuangan, 

pendapatan, dan locus of control pada perilaku keuangan. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 10997 responden di Amerika. Metode pengumpulan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk 

mengelola data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

(MRA). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel locus of control eksternal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Artinya semakin tinggi 

tingkat locus of control eksternal yang dimiliki seseorang, maka pengelolaan 

keuangannya semakin buruk. Selain itu, variabel financial knowledge berpengaruh 

positif signifikan terhadap financial management. 

 Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pemilihan 

variabel locus of control eksternal sebagai variabel mediasi. 
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 Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, 

sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan teknik analisis SEM-PLS. 

b. Sampel yang dipilih dalam penelitian terdahulu adalah 10997 responden di 

Amerika, sedangkan penelitian saat ini memilih pegawai negeri sipil di Kota 

Surabaya sebagai sampel penelitiannya. 

2.1.5 Lestari dan Trenggana (2017) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat 

Menabung Pada Siswa SMA di Kota Bandung”. Tujuan peneliian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat menabung siswa di Kota 

Bandung. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 67.285 siswa dan dengan jumlah 

sampel sebanyak 400 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate 

stratified random sampling dengan mengambil sampel dari anggota populasi secara 

acak dan berstrata secara proporsional. Data yang ada dianalisis dengan regresi linear 

sederhana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat menabung sebesar 79,57% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pemilihan 

variabel literasi keuangan sebagai salah satu variabel bebas dalam peneliian.  

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :  
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a. Penelitian saat ini menggunakan pegawai negeri sipil di Kota Surabaya,sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan siswa SMA di Kota Bandung sebagai 

subjeknya. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear sederhana sebagai teknik 

analisis penelitiannya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis 

SEM-PLS. 

2.1.6 Kholilah dan Iramani (2013) 

Penelitian ini berjudul “Studi Financial Management Behavior Pada 

Masyarakat Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara 

Locus of Control, Pengetahuan Keuangan, dan Income on Financial Management 

behavior”. Sampel terdiri dari 104 responden di Surabaya di mana mereka ini pilih 

dengan cara Purposive Sampling. Karakteristik responden misalnya mereka tinggal di 

Surabaya, bekerja, dan mereka memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000. Analisis 

menggunakan Structural Equation Modelling pada AMOS. 

Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada efek langsung pada perilaku 

manajemen Keuangan dengan pengetahuan keuangan dan pendapatan. Locus of control 

positif berkaitan dengan perilaku manajemen keuangan, dan locus of control 

memediasi pengaruh financial knowledge pada perilaku manajemen keuangan.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu  

a. Pemilihan tingkat pendapatan (income) sebagai variabel bebas.  

b. Pemilihan locus of control sebagai variabel mediasi. 
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Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan structural 

equation modelling pada AMOS, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

SEM-PLS  
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Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang 

 

Keterangan Penelitian I Penelitian II Penelitian III Penelitian IV Peneltian V Penelitian VI Penelitian 

Sekarang 
Peneliti Mien & Thao 

(2015) 

Ida dan Cinthia 

Yohana Dwinta 

(2010) 

Dina Shofa Ulfi, 

Siswandari, Dini 

Octoria (2017) 

Perry & Morris 

(2005) 

Dwi Lestari dan 

Arlin Ferlina M. 

Trenggana 

(2017) 

Naila Al 

Kholilah dan Rr. 

Iramani (2013) 

 

Frida 

Lusiana 

(2019) 

Judul Factors 

Affecting 

Personal 

Financial 

Management 

Behaviors: 

Evidence from 

Vietnam 

Pengaruh Locus 

of Control, 

Financial 

Knowledge, 

Income Terhadap 

Financial 

Management 

Behavior 

Hubungan 

Literasi Keuangan 

dan Perilaku 

Teman Sebaya 

Dengan 

Kebiasaan 

Menabung. 

“Who Is in 

Control? The 

Role of Self-

Perception, 

Knowledge, and 

Income in 

Explaining 
Consumer 

Financial 

Behavior”. 

Pengaruh Literasi 

Keuangan 

Terhadap Minat 

Menabung Pada 

Siswa SMA di 

Kota Bandung 

Studi Financial 

Management 

Behavior Pada 

Masyarakat 

Surabaya 

Pengaruh 

Literasi 

Keuangan dan 

Tingkat 

Pendapatan 

Terhadap 

Perilaku 

Menabung 

Pegawai 

Negeri Sipil di 

Kota Surabaya 
dengan Locus 

of Control 

Sebagai 

Variabel 

Mediasi 

Variabel 

Independent 

Financial 

Attitudes, 

Financial 

Knowledge 

dan Eksternal 

Locus Of 

Control 

Locus of Control, 

Financial 

Knowledge, 

Income 

Literasi Keuangan 

dan Perilaku 

Teman Sebaya 

Financial 

Knowledge, locus 

of control 

Literasi Keuangan Locus of Control, 

Pengetahuan 

Keuangan, dan 

Income 

Literasi 

Keuangan, 

Tingkat 

Pendapatan 

dan locus of 

control 

eksternal 
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Variabel 

Dependen 

Personal 

financial 

management 

behavior 

Financial 

Management 

Behavior 

Kebiasaan 

Menabung 

Financial 

Management 

Behavior 

Minat Menabung Financial 

Management 

Behavior 

Perilaku 

Menabung 

Teknik 

Sampling 

 Convinience 

sampling dan 

purposive 

sampling 

Teknik Random 

Sampling 

 Proportionate 

Stratified Random 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

 

Teknik 

Analisis 

Structural 

Equation 

Model 

analisis regresi 

linear 

Statistik 

Deskriptif dan 

Statisitik 

Inferensial 

analisis regresi 

linear 

Regresi Linear 

Sederhana 

Structural 

Equation 

Modelling 

SEM-PLS 

Jenis Data Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer Data Primer  

Hasil 

Penelitian 

Sikap 

keuangan dan 

pengetahuan 
secara 

signifikan 

positif 

berhubungan 

dengan 

perilaku 

manajemen 

keuangan. 

Locus of 

control tidak 

memoderasi 
pengetahuan 

keuangan 

terhadap 

perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Pengetahuan 

keuangan 

berdampak pada 
perilaku 

manajemen 

keuangan tetapi 

locus of control 

dan pendapatan 

pribadi tidak 

berdampak pada 

perilaku 

manajemen 

keuangan. 

literasi keuangan 

dan perilaku 

teman sebaya 
memiliki 

hubungan 

terhadap 

kebiasaan 

menabung 

locus of control 

eksternal 

berpengaruh 
negatif signifikan 

terhadap 

pengelolaan 

keuangan serta 

variabel financial 

knowledge 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap financial 

management. 

Literasi keuangan 

berpengaruh 

secara signifikan 
terhadap minat 

menabung sebesar 

79,57% dan 

sisanya 

dipengaruhi oleh 

faktor lain yang 

tidak diteliti 

Tidak ada efek 

langsung pada 

perilaku 
manajemen 

Keuangan dengan 

pengetahuan 

keuangan dan 

pendapatan. 

Locus of control 

positif berkaitan 

dengan perilaku 

manajemen 

keuangan, dan 

locus of control 
memediasi 

pengaruh 

financial 

knowledge pada 

perilaku 

manajemen 

keuangan 
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2.2 Landasan Teori  

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep 

dasar mengenai perilaku menabung dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

menabung seperti literasi keuangan, tingkat pendapatan, dan locus of control serta teori 

yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Perilaku Menabung 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), menabung merupakan 

sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu menyimpan uang (di celengan, pos, bank, 

dsb). Secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan 

sebagian dari pendapatannya untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan (Rini, 

2006).  

Menurut Yasid (2009), perilaku menabung dapat diartikan sebagai tujuan 

menabung, cara seseorang menabung, frekuensi menabung, jumlah tabungan dan rasio 

menabung dibandingkan dengan pendapatannya. Saving merupakan cara untuk 

meningkatkan standar hidup keluarga di masa depan. Selain untuk menyiapkan 

kehidupan yang lebih baik, saving merupakan cara untuk menghadapi terjadinya risiko 

atau musibah-musibah yang memerlukan dana besar. Saving dapat diartikan dengan 

dua hal, yaitu menunda konsumsi dan mengumpulkan kekayaan yang liquid dalam 

berbagai bentuk (Yasid, 2009). 

Menurut penelitian Widyastuti, Suhud dan Sumiati (2016), terdapat 2 

indikator untuk mengukur tingkat perilaku menabung seseorng yaitu investing 
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behavior dan spending behavior. Investing Behavior adalah perilaku seseorang 

mengenai bagaimana ia berinvestasi sedangkan spending behavior adalah perilaku 

seseorang mengenai bagaimana ia menghabiskan uang yang dimilikinya. 

2.2.2 Literasi Keuangan 

Menurut Huston (2010), literasi keuangan adalah kemampuan yang dapat 

membantu seseorang untuk membuat keputusan finansial secara efektif. Orang-orang 

yang melek finansial seharusnya sudah mengerti konsep dasar finansial seperti tingkat 

suku bunga, tingkat inflasi, suku bunga gabungan dan resiko. 

Menurut Remund (2010), bahwa literasi keuangan adalah ukuran derajat 

seseorang mengerti konsep utama finansial dan memiliki kemampuan dan kepercayaan 

diri untuk mengelola keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan yang tepat, 

cepat, jangka panjang namun tetap memikirkan kejadian kejadian dan perubahan 

kondisi ekonomi. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah 

serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge). 

Keterampilan (skill), dan keyakinan (confidence) masyarakat luas sehingga masyarakat 

mampu mengelola keuangan pribadi mereka lebih baik. Terdapat 4 tingkatan literasi 

keuangan seseorang menurut OJK.yaitu: 

1. Well Literate. Pada tahap well literate ini, seseorang yang memiliki pengetahuan 

dan keyakinan tentang jenis-jenis lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 

keuangan nya, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk 
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dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dan kemampuan  dalam 

menggunakan produk dan jasa keuangan yang ada. 

2. Suff Literate. Pada tahap suff literate ini, seseorang memiliki pengetahuan dan 

keyakinan tentang jenis-jenis lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan 

jasa keuangan namun tidak memiliki keterampilan dan kemampuan dalam 

menggunakan produk dan jasa keuangan. 

3. Less Literate. Pada tahap less literate ini, seseorang hanya memiliki pengetahuan 

tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan tanpa memiliki 

kemampuan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan yang tersedia. 

4. Not Literate. Pada tahap ini, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

Menurut Chen dan Volpe (1998), literasi keuangan terdiri dari tiga 

indikator.yaitu : 

1. Pengetahuan umum keuangan pribadi 

Pengetahuan umum keuangan pribadi sangatlah penting untuk diketahui setiap 

orang karena pengetahuan dasar umum keuangan pribadi inilah yang akan 

membantu seseorang dalam pengambilan keputusan dalam hal keuangan. 

Pengetahuan dasar ini juga dapat bermanfaat untuk membantu seseorang mencari 

jalan keluar dari sejumlah masalah keuangan yang dihadapi nya. Seseorang yang 
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memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pengetahuan dasar ini pada umumnya 

akan melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangannya. 

2. Tabungan dan Pinjaman 

Tabungan adalah simpanan dana yang berasal dari pendapatan yang tidak 

dibelanjakan, sedangkan pinjaman adalah kegiatan bantuan  yang diberikan ketika 

seseorang membutuhkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya 

maupun kebutuhan investasi. Pinjaman ini dapat diberikan oleh lembaga keuangan 

seperti bank maupun oleh individu yang memiliki kelebihan dana. 

3. Investasi 

Investasi adalah aktivitas menempatkan dana pada instrumen-instrumen investasi 

seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. 

2.2.3 Tingkat Pendapatan 

Menurut Ida dan Dwinta (2010), tingkat pendapatan adalah penghasilan 

pribadi yang dikenal sebagai laba sebelum pajak dan digunakan dalam perhitungan laba 

kotor disesuaikan individu untuk tujuan pajak penghasilan. Komponen terbesar dari 

total pendapatan adalah upah dan gaji. Selain itu, ada banyak kategori lain pendapatan, 

termasuk pendapatan sewa, pembayaran subsidi pemerintah, pendapatan bunga, dan 

pendapatan dividen. 

Besar kemungkinan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih akan 

menunjukkan perilaku manajemen keuangan lebih bertanggung jawab, mengingat dana 

yang tersedia memberi kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab (Ida & 

Dwinta, 2010) 
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2.2.4 Locus of Control 

Konsep tentang Locus of control pertama kali dikemukakan oleh Rotter 

(1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of control adalah cara pandang 

seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan 

peristiwa yang terjadi padanya.  

Menurut Rotter (1966), terdapat 2 orientasi locus of control, yakni locus of 

control eksternal dan locus of control internal. Seorang individu yang memiliki 

orientasi locus of control internal cenderung menganggap bahwa ketrampilan (skill), 

kemampuan (ability), dan usaha (effort) lebih menentukan apa yang mereka peroleh 

dalam hidup mereka. Sedangkan individu yang memiliki orientasi locus of control 

eksternal cenderung menganggap bahwa hidup mereka terutama ditentukan oleh 

kekuatan dari luar diri mereka, seperti nasib, takdir, keberuntungan, dan orang lain 

yang berkuasa. 

Menurut Kholilah dan Iramani (2013), individu yang memiliki keyakinan 

bahwa nasib atau kejadian dalam kehidupannya berada di bawah kontrol dirinya, 

dikatakan individu tersebut memiliki Locus of Control internal. Sementara individu 

yang memiliki keyakinan bahwa lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap 

nasib atau kejadian yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu tersebut 

memiliki Locus of Control eksternal. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat Locus 

of Control Internal yang dimiliki oleh individu maka Financial Management Behavior 

nya akan semakin baik. Sedangkan menurut Ida dan Cinthia (2010), Locus of Control 

adalah bagaimana seorang individu mengartikan sebab dari suatu peristiwa. 
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Merujuk pada jurnal Mien & Thao (2015), indikator yang digunakan untuk 

mengukur locus of control eksternal adalah : 

1. Keyakinan terhadap kekuatan dari luar dirinya 

2. Keyakinan atas nasib 

3. Keyakinan terhadap mitos 

4. Keyakinan atas keberuntungan dan kekuatan lainnya 

Menurut Kholilah & Iramani (2013) terdapat 6 indikator untuk mengukur 

tingkat locus of control internal seseorang, yaitu : 

1. Kemampuan pengambilan kepuusan keuangan 

2. Perasaan dalam menjalani hidup 

3. Tingkat keyakinan terhadap masa depan 

4. Kemampuan menyelesaikan masalah keuangan 

5. Peran kontrol keuangan dalam kehidupan 

6. Kemampuan mewujudkan ide 

2.2.5 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung 

Literasi keuangan adalah kemampuan yang dapat membantu seseorang 

untuk membuat keputusan finansial secara efektif. Orang-orang yang melek finansial 

seharusnya sudah mengerti konsep dasar finansial seperti tingkat suku bunga, tingkat 

inflasi, suku bunga gabungan dan resiko (Huston, 2010). Seorang individu yang 

memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, maka ia akan menggunakan kemampuan 

yang dimiliki nya untuk mengambil keputusan dan mengelola keuangannya dengan 

baik. 
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Literasi keuangan memiliki pengaruh pada perilaku menabung seseorang. 

Menurut penelitian oleh Lestari dan Trenggana (2017), literasi keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap minat menabung. Besarnya kontribusi literasi keuangan terhadap 

variabel dependen minat menabung dapat dilihat dari hasil koefisien determinan yaitu 

sebesar 79,57% sedangkan sisanya 20,43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian lain yang disusun oleh Ulfi, Siswandari dan Octoria 

(2017) menyatakan bahwa literasi keuangan dan perilaku teman sebaya memiliki 

hubungan terhadap kebiasaan menabung siswa. Namun, hasil yang berbeda dinyatakan 

oleh Kholilah & Iramani (2013) bahwa pengetahuan keuangan (Financial Knowledge) 

tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan (Financial Management Behavior) 

masyarakat Surabaya.  

2.2.6 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Menabung 

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang akibat dari 

aktivitas yang telah dilakukannya. Pendapatan individu dapat diukur dari pendapatan 

dari semua sumber, namun komponen terbesar dari pendapatan individu adalah gaji 

dan upah. Yang dikatakan sebagai pendapatan atau income individu tidak hanya dari 

gaji saja, namun bisa dari pendapatan sewa, pendapatan dividen, pendapatan bunga dan 

lain lain. Besar kemungkinan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih akan 

menunjukkan perilaku manajemen keuangan lebih bertanggung jawab, mengingat dana 

yang tersedia memberi kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab (Ida & 

Dwinta, 2010) 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herlindawati (2015), menyatakan 

hasil bahwa pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya,  

Namun, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Kholilah & Iramani (2013) yang 

menyatakan bahwa pendapatan secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Financial Management Behavior. Hasil tersebut mengindikasikan pula bahwa 

pendapatan seseorang tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabungnya. 

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Ida dan Dwinta (2010). Dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa Personal Income tidak mempengaruhi Financial Management 

Behavior 

2.2.7 Locus of Control Eksternal Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan 

Terhadap Perilaku Menabung 

Perry dan Morris (2005) menemukan locus of control eksternal dapat 

memediasi secara negatif antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan, yang 

artinya jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi, locus of control eksternalnya 

akan rendah maka individu tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dengan 

memiliki pengetahuan yang tinggi dan locus of control eksternal yang rendah maka 

individu akan mampu mengelolah kekuangannya sendiri dengan baik.  Nalarnya, 

seseorang dengan kemampuan dan keterampilan pengelolaan keuangan yang baik, 

maka seseorang tersebut akan meyakini bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan ada 

pada dirinya sendiri dan tidak ditentukan oleh faktor luar seperti nasib,ramalan dan 

keberuntungan. Maka dari itu, seseorang dengan kemampuan dan keterampilan 
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pengelolaan keuangan yang baik akan menyiapkan dan mengelola keuangannya 

dengan baik dan mengabaikan faktor-faktor penentu keberhasilan yang berasal dari 

luar dirinya sendiri.  

Terdapat penelitian terdahulu mengenai locus of control eksternal. Menurut 

Perry dan Morris (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan 

keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan yang dimediasi oleh locus of 

control. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) 

yang menyatakan bahwa locus of control eksternal tidak memediasi pengaruh 

pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan   uraian   tersebut,   maka   dapat   disusun   model   kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 H1 

 

 H3 

H3 

  

H2 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian  

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku menabung pegawai    

negeri sipil di Kota Surabaya. 
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H2 : Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap perilaku menabung pegawai negeri 

sipil di Kota Surabaya. 

H3 :  Locus Of Control eksternal  memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap 

perilaku menabung pegawai negeri sipil di Kota Surabaya. 


