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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan oleh 

peneliti dalam menyusun penelitian saat ini. Berikut adalah penjelasan rinci 

penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan 

penelitian saat ini: 

2.1.1 Ameliawati dan Setiyani (2018) 

 Ameliawati dan Setiyani (2018) meneliti tentang pengaruh sikap 

keuangan, sosialisasi keuangan, pengalaman keuangan pada perilaku pengelolaan 

keuangan dengan mediasi literasi keuangan. Variabel bebas yang digunakan yaitu 

sikap keuangan, sosialisasi keuangan dan pengalaman keuangan. Variabel terikat 

yaitu perilaku pengelolaan keuangan dan variabel mediasi yaitu literasi keuangan 

sampel penelitian adalah 278 mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Semarang. 

Teknik pengambilan sampel adalah insidental. Teknik analisis yang digunakan 

adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Persamaan penelitian: 

1. Variabel bebas menggunakan pengalaman keuangan. 

2. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 

Perbedaan penelitian: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan perilaku pengelolaan keuangan sebagai 

variabel terikat, sedangkan penelitian ini perilaku pengelolaan keuangan 

sebagai variabel mediasi. 

2. Sampel dalam penelitian terdahulu, mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, sedangkan penelitian saat ini masyarakat 

Kota Surabaya. 

2.1.2 Rizkiawati dan Asandimitra (2018) 

Rizkiawati dan Asandimitra (2018)  meneliti tentang pengaruh demografi, 

pengetahuan keuangan, sikap keuangan, locus of control, kemandirian keuangan 

pada perilaku pengelolaan keuangan. Variabel bebas yang digunakan yaitu 

demografi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, locus of control, kemandirian 

keuangan, sedangkan variabel terikat yaitu perilaku pengelolaan keuangan. 

Sampel penelitian ini adalah 215 masyarakat Surabaya dengan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 

Multiple Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Persamaan penelitian: 

1. Variabel bebas menggunakan pengetahuan keuangan. 

2. Sampel yang digunakan adalah masyarakat Kota Surabaya. 

Perbedaan penelitian: 

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel mediasi, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan variabel mediasi. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis Multiple Regression 

Analysis (MRA), sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik 

analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

2.1.3 Purwidianti dan Mudjianti (2016) 

Purwidianti dan Mudjiyanti (2016) meneliti tentang pengaruh pengalaman 

keuangan dan tingkat pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Variabel bebas yang digunakan adalah pengalaman keuangan dan tingkat 

pendapatan, sedangkan variabel terikat adalah perilaku pengelolaan keuangan. 

Sampel Penelitian ini adalah keluarga yang tinggal di Kecamatan Purwokerto 

Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convinience sampling. 

Teknik analisis data adalah Multiple Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. 
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Persamaan penelitian: 

1. Variabel bebas menggunakan pengalaman keuangan. 

2. Menggunakan variabel pengelolaan keuangan. 

Perbedaan penelitian: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan perilaku pengelolaan keuangan sebagai 

variabel terikat, sedangkan penelitian ini sebagai variabel mediasi. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis Multiple Regression 

Analysis (MRA), sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik 

analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

3. Sampel dalam penelitian terdahulu yaitu warga Purwokerto Timur, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel warga Kota Surabaya. 

2.1.4 Falahati, Sabri dan Paim (2012)  

Falahati et al. (2012) meneliti tentang pengaruh perilaku keuangan 

terhadap kepuasan finansial. Variabel bebas yang digunakan yaitu literasi 

keuangan, sikap keuangan dan pengalaman konsumen masa kecil (childhood 

consumer experience), variabel terikat yaitu kepuasan finansial, variabel mediasi 

yaitu perilaku keuangan. Sampel penelitian ini adalah 700 mahasiswa dari sebelas 

universitas di Malaysia. Teknik pengambilan sampel adalah stratified sampling 

method. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah 

structural equation modeling (SEM). Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan 

perilaku keuangan merupakan penentu utama kepuasan finansial dan pengalaman 

konsumen masa kecil merupakan penentu utama perilaku keuangan.  
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Persamaan penelitian: 

1. Variabel bebas pengalaman keuangan. 

2. Variabel mediasi perilaku keuangan. 

3. Menggunakan teknik analisis data Structural Equation Modeling (SEM). 

Perbedaan penelitian: 

1. Sampel penelitian terdahulu mahasiswa di Malaysia, sedangkan penelitian 

ini keluarga di Kota Surabaya. 

2. Variabel pengalaman dalam penelitian terdahulu menggunakan 

pengalaman konsumen masa kecil, sedangkan penelitian ini menggunakan 

pengalaman keuangan. 

2.1.5 Xiao, Tang dan Shim (2009) 

 Xiao et al. (2009) meneliti tentang pengaruh perilaku keuangan dan 

kepuasan hidup secara umum pada mahasiswa. Variabel bebas yang digunakan 

yaitu perilaku keuangan, variabel terikat yaitu kepuasan hidup, variabel mediasi 

yaitu kepuasan finansial, performa akademik dan kepuasan akademik. Sampel 

penelitian ini adalah 1.197 mahasiswa di Large Southwestern State University 

Amerika Serikat. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah analisis pengujian 

model dua tahap. Hasil dari penelitian terdahulu menyimpulkan perilaku 

keuangan mempengaruhi secara positif kepuasan finansial, kepuasan finansial 

berkontribusi pada kepuasan hidup. 
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Persamaan penelitian adalah keduanya meneliti pengaruh perilaku pengelolaan 

keuangan terhadap kepuasan finansial (ukuran subjektif kesejahteraan finansial) 

Perbedaan penelitian: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data analisis pengujian 

model dua tahap, sedangkan penelitian ini menggunakan Structural 

Equation Modeling (SEM). 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah 1.197 mahasiswa di Large 

Southwestern State University Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel keluarga di Kota Surabaya. 

2.1.6 Shim, Xiao, Barber dan Lyons (2009) 

Shim et al. (2009) meneliti tentang model konseptual kesejahteraan 

finansial dewasa muda. Variabel bebas yang digunakan yaitu pengetahuan 

keuangan, financial attitudes dan behavioral intention, variabel terikat yaitu 

kesejahteraan finansial. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Large 

State, Southwestern, Amerika Serikat. Teknik pengambilan sampel adalah 

randhom sampling.  Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu 

adalah analisis pengujian model dua tahap. Hasil dari penelitian terdahulu 

menyatakan pengetahuan keuangan dan perilaku subjektif keuangan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan finansial. 

Persamaan penelitian: 
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1. Variabel bebas pengetahuan keuangan. 

2. Memiliki variabel perilaku keuangan. 

Perbedaan penelitian: 

1. Perilaku keuangan dalam penelitian ini sebagai variabel mediasi, 

sedangkan penelitian terdahulu sebagai variabel bebas. 

2. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Structural Equation 

Modeling (SEM) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis 

jalur. 

2.1.7 Joo dan Grable (2004) 

 Joo dan Grable (2004) meneliti tentang pengembangan deskripsi dan 

pengujian kerangka kerja untuk memahami determinan dari kepuasan finansial. 

Variabel bebas yang digunakan yaitu karakteristik demografi, financial stressor 

dan pengetahuan keuangan, variabel terikat yaitu kepuasan finansial dan 

solvabilitas, variabel mediasi yaitu perilaku keuangan dan risk tolerance. Sampel 

penelitian ini adalah 220 pekerja klerikal kerah putih dari sebuah komunitas di 

Texas Barat, Amerika Serikat. Teknik pengambilan sampel adalah random 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah metode 

analisis jalur. Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan pengetahuan keuangan 

dan perilaku keuangan secara langsung mempengaruhi kepuasan finansial.  

Persamaan penelitian: 

1. Variabel bebas pengetahuan keuangan. 
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2. Variabel mediasi perilaku keuangan. 

Perbedaan penelitian: 

1. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Structural Equation 

Modeling (SEM), sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis 

jalur. 

2. Sampel penelitian ini adalah keluarga di Kota Surabaya, sedangkan 

penelitian terdahulu adalah pekerja klerikal kerah putih dari sebuah 

komunitas di Texas barat, Amerika Serikat. 

2.1.8 Hilgert, Hogarth dan Beverly (2003) 

Hilgert et al. (2003) meneliti tentang hubungan antara pengetahuan 

keuangan dengan perilaku keuangan. Variabel bebas yang digunakan yaitu 

pengetahuan keuangan, pengalaman belajar (learning experience) dan preferensi 

belajar (learning preferences), sedangkan variabel terikat yaitu perilaku 

pengelolaan keuangan. Sampel penelitian adalah masyarakat yang tinggal di 

Amerika Serikat. Teknik pengambilan sampel clustered sampling. Teknik analisis 

yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan 

berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan.  

Persamaan penelitian: 

1. Variabel terikat menggunakan perilaku pengelolaan keuangan. 

2. Variabel bebas menggunakan pengetahuan keuangan dan pengalaman 

keuangan. 
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Perbedaan penelitian: 

1. Sampel dalam penelitian terdahulu yaitu masyarakat Amerika, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan sampel masyarakat Kota Surabaya. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis Multiple Regression 

Analysis (MRA), sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik 

analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Tabel 2.1 berikut menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini. 
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Table 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN INI 

Peneliti Tujuan Penelitian 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Mediasi 
Sampel Teknik Analisis Hasil 

Ameliawati & 

Setiyani (2018) 

Menguji sikap keuangan, 

keuangan sosialisasi dan 

pengalaman keuangan 

terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan 

dengan literasi keuangan 

sebagai variabel mediasi 

Perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Sikap keuangan, 

keuangan 

sosialisasi dan 

pengalaman 

keuangan 

Literasi 

Keuangan 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Tahun 2015 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

Pengalaman keuangan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap  perilaku 

pengelolaan keuangan 

Rizkiawati & 

Asandimitra 

(2018) 

Menguji pengaruh 

demografi, pengetahuan 

keuangan, sikap 

keuangan, locus of 

control dan keuangan 

efikasi diri pada perilaku 

pengelolaan keuangan 

Perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Demografi,  

pengetahuan 

keuangan, sikap 

keuangan, locus 

of control dan 

keuangan 

efikasi diri 

 Masyarakat 

Surabaya 

Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

Pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan 

Purwidianti & 

Mudjianti (2016) 

Menganalisis pengaruh 

pengalaman keuangan, 

tingkat pendapatan, 

terhadap  perilaku 

pengelolaan keuangan 

Perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Pengalaman 

Keuangan dan 

Tingkat 

Pendapatan 

 Keluarga 

Kecamatan 

Purwokerto 

Timur 

Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

Pengalaman keuangan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan 

Falahati, Sabri & 

Paim (2012) 

Menganalisis pengaruh 

perilaku keuangan 

terhadap kepuasan 

finansial 

kepuasan finansial Literasi 

keuangan, sikap 

keuangan dan 

pengalaman 

konsumen masa 

kecil 

Perilaku 

keuangan 

mahasiswa dari 

sebelas 

universitas di 

Malaysia 

structural equation 

modeling (SEM) 

Perilaku keuangan merupakan 

penentu utama kepuasan 

finansial, pengalaman 

konsumen masa kecil 

merupakan penentu utama 

perilaku keuangan 
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Peneliti Tujuan Penelitian 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Mediasi 
Sampel Teknik Analisis Hasil 

Shim, Xiao, 

Barber & Lyons 

(2009) 

Menganalisis model 

konseptual kesejahteraan 

finansial dewasa muda 

Kesejahteraan 

finansial  

pengetahuan 

keuangan, 

financial 

attitudes, 

subjective norm, 

perceived 

behavioral 

control 

Financial 

behavioral 

intention 

mahasiswa 

universitas large 

state , 

southwetern 

amerika serikat 

analisis pengujian 

model dua tahap 

Pengetahuan keuangan 

berpengeruh terhadap 

kesejahteraan finansial 

Xiao, Tang ,Shim 

(2008) 

Menganalisis perilaku 

keuangan dan kepuasan 

hidup secara umum pada 

mahasiswa 

kepuasan hidup perilaku 

keuangan 

Kepuasan 

finansial, 

performa 

akademik dan 

kepuasan 

akademik 

mahasiswa di 

Large 

Southwestern 

State University 

Amerika  

Analisis pengujian 

model dua tahap 

Perilaku keuangan 

mempengaruhi secara positif 

kepuasan finansial, kepuasan 

finansial berkontibusi pada 

kepuasan hidup 

Joo & Grable 

(2004) 

Menganalisis 

pengembangan deskripsi 

dan pengujian kerangka 

kerja untuk memahami 

determinan dari 

kepuasan finansial 

kesejahteraan 

finansial 

karakteristik 

demografi, 

financial 

stressor dan 

pengetahuan 

keuangan 

perilaku 

keuangan dan 

risk tolerance 

pekerja klerikal 

kerah putih dari 

sebuah 

komunitas di 

Texas barat, 

Amerika Serikat 

anlisis jalur dengan 

menggunakan SPSS 

Pengetahuan keuangan 

mempengaruhi kepuasan 

finansial dan perilaku 

keuangan secara langsung 

mempengaruhi kepuasan 

finansial 

Hogarth & Hilgert 

(2003) 

Mengetahui pengaruh 

pengetahuan keuangan 

dan pengalaman 

keuangan terhadap 

perilaku pengelolaan 

keuangan di Amerika 

Perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Pengetahuan 

keuangan dan 

pengalaman 

keuangan 

 Masyarakat 

Amerika 

Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

Pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan 

Lutfi (2021) Menganalisis pengaruh 

pengalaman keuangan 

dan pengetahuan 

keuangan terhadap 

kesejahteraan finansial 

Kesejahteraan 

finansial 

Pengetahuan 

keuangan dan 

pengalaman 

keuangan 

Perilaku 

pengelolaan 

keuangan 

Keluarga di 

Surabaya 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 
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dengan perilaku 

pengelolaan keuangan 

sebagai mediasi 

Sumber : Ameliawati & Setiyani (2018), Rizkiawati & Asandimitra (2018), Purwidianti & Mudjianti (2016), Falahati et al.(2012), Shim et al. (2009), Xiaoet al. 

(2008), Joo & Grable (2004), Hogarth & Hilgert (2003)
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2.2 Landasan Teori 

Teori yang mendasari dan mendukung peneliti untuk melakukan penelitian 

sesuai dengan topik sebagai berikut.  

2.2.1 Kesejahteraan Finansial (Financial Well-being) 

 Kesejahteraan finansial mencerminkan status finansial dimana seseorang 

atau keluarga memiliki sumberdaya yang memadai untuk menjalani kehidupan 

yang nyaman (Xiao, 2016). Menurut Brüggen, Hogreve, Holmlund, Kabadayi dan 

Löfgren (2017), kesejahteraan finansial merupakan persepsi individu untuk 

mampu mempertahankan standar hidup yang diharapkan, serta memiliki 

kebebasan finansial. Kesejahteraan finansial dapat dicapai seseorang ketika 

mampu memenuhi kebutuhan standar hidup yang dinginkan dan memiliki 

kemerdekaan finansial, yang berarti kemampuan individu dalam membuat 

keputusan hidup tanpa khawatir dengan kendala finansial (Brüggen et al., 2017).  

Indikator kesejahteraan finansial biasanya didefinisikan dan diukur dengan 

tiga kelompok berbeda, yaitu menggunakan pengukuran subjektif dan objektif, 

hanya objektif atau hanya subjektif (Brüggen et al., 2017). Indikator ukuran 

kesejahteraan finansial secara objektif yang umum digunakan adalah pendapatan, 

pengeluaran, hutang, aset dan kombinasi indikator-indikator tersebut seperti total 

kekayaan bersih dan rasio hutang terhadap pendapatan (Xiao, 2016). Pengukuran 

kesejahteraan finansial secara subjektif adalah kepuasan finansial yang terdiri tiga 

indikator yaitu jumlah uang disimpan, situasi keuangan saat ini dan keterampilan 

pengelolaan keuangan (Brüggen et al., 2017; Hira & Mugenda, 1999).  
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Menurut Prawitz, Garman, Sorhaindo, O’Neill, Kim, and Drentea (2006), 

kesejahteraan keuangan diukur oleh indikator: 

1. Tekanan finansial 

2. Kepuasan finansial 

3. Kenyamanan finansial 

4. Kekhawatiran finansial 

5. Kemampuan finansial 

2.2.2 Pengalaman Keuangan dan Kesejahteraan Finansial 

Pengalaman keuangan adalah peristiwa tentang hal yang berhubungan 

dengan keuangan yang pernah di alami dan dapat digunakan untuk modal dalam 

mengelolah keuangan (Pritazahara, Ritma & Sriwidodo, 2015). Pengalaman 

keuangan adalah pengalaman seseorang dengan pinjaman tradisional, pinjaman 

alternatif dan kegiatan investasi (Purwidianti dan Tubastuvi, 2019). Semakin baik 

pengalaman keuangan seseorang maka semakin baik seseorang dalam 

menentukan mana keputusan keuangan yang harus dilakukan dan mana yang tidak 

boleh dilakukan. Semakin banyak pengalam seseorang semakin memahami resiko 

keuangan yang mungkin akan terjadi (Ameliawati dan Setiyani, 2018). Mengacu 

pada Purwidianti dan Tubastuvi (2019), indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur pengalaman keuangan adalah: 

1. Pengalaman pada investasi perbankan 

2. Pengalaman pada pasar modal 
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3. Pengalaman pada produk pegadaian  

4. Pengalaman pada produk asuransi 

5. Pengalaman pada produk dana pensiun  

6. Pengalaman pada produk lembaga keuangan lainnya 

Pengalaman masa kecil seseorang terkait keuangan (childhood consumer 

experience) merupakan penentu utama perilaku keuangan (Falahati et al. 2012). 

Ameliawati dan Setiyani (2018) menyatakan bahwa Pengalaman keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap  perilaku pengelolaan keuangan. Pendapat 

ini didukung oleh penelitian Purwidianti dan Mudjiyanti (2016) yang 

menyimpulkan bahwa pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Perilaku keuangan yang baik kemudian 

akan berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial (Shim et al. 2009). Xiao et al. 

(2008) menyatakan bahwa perilaku keuangan berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan finansial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman keuangan 

berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan finansial.  

2.2.3 Pengetahuan Keuangan dan Kesejahteraan Finansial 

Menurut Pritazahara et al. (2015), pengetahuan keuangan adalah  

pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar keuangan, termasuk di antaranya 

pengetahuan mengenai bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai riil, 

pengetahuan dasar mengenai diversifikasi risiko, nilai waktu dari uang dan lain-

lain. Menurut Brilianti dan Lutfi (2020), pengetahuan keuangan adalah 
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pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. 

Merujuk pada Hakim (2017), terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam 

variabel pengetahuan keuangan, yang diantaranya pengetahuan tentang tabungan 

dan investasi, pentingnya anggaran keuangan, asuransi, pengetahuan dan hutang. 

Menurut Brilianti dan Lutfi (2019), indikator yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan keuangan mencakup: 

1. Pengetahuan umum tentang keuangan 

2. Pengetahuan tentang tabungan dan pinjaman 

3. Pengetahuan tentang asuransi 

4. Pengetahuan tentang investasi 

Semakin baik pengetahuan keuangan maka semakin baik kesejahteraan 

finansial yang dimiliki seseorang (Shim et al., 2009).  Semakin baik pengetahuan 

keuangan seseorang maka semakin baik penilaian seseorang terhadap kepuasan 

finansialnya (Joo dan Grable, 2004). Penelitian Chen dan Volpe (1998) 

menyimpulkan kurangnya pengetahuan keuangan personal dari mahasiswa 

membatasi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan finansial. Seseorang 

yang memiliki pengetahuan keuangan cenderung melakukan pengelolaan 

keuangan yang disarankan, seperti membayar tagihan tepat waktu, melakukan 

pencocokan pencatatan keuangan setiap bulan dan memiliki dana darurat dengan 

demikian seseorang memiliki kepuasan finansial yang lebih baik (Hilgert et al., 

2003; Joo dan Grable, 2004), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

pengetahuan keuangan terhadap kesejahteraan finansial bersifat positif. 
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2.2.4 Perilaku Pengelolaan Keuangan dan Peran Mediasi pada 

Kesejahteraan Finansial 

Perilaku pengelolaan keuangan adalah cara seseorang mengatur dan 

mengendalikan keuangan dan aset yang dimiliki dalam keluarga secara produktif, 

sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan dapat mencapai 

kesejahteraan (Purniawati dan Lutfi, 2017). Umumnya perilaku pengelolaan 

mencakup perilaku yang terkait pendapatan, pengeluaran, hutang, menabung dan 

perlindungan (Xiao, 2016). Menurut Perry dan Morris (2005) indikator untuk 

mengukur variabel perilaku pengelolaan keuangan yaitu: 

1. Pembayaran tagihan tepat waktu 

2. Pembayaran tagihan secara penuh 

3. Penyisihan uang untuk tabungan atau investasi 

4. Penyusunan rencana pengeluaran 

5. Penyusunan catatan pengeluaran 

6. Penyisihan uang untuk dana darurat 

7. Penyisihan uang untuk dana pensiun 

8. Penyisihan uang untuk asuransi 

Perilaku pengelolaan keuangan yang baik dipengaruhi oleh pengalaman 

keuangan dan pengetahuan keuangan. Hilgert et al. (2003) berpendapat bahwa 

pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap praktik 

keuangan tertentu yang sesuai. Individu yang memiliki pengetahuan terkait kredit, 
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simpanan dan investasi memiliki skor indeks yang lebih tinggi dalam pengelolaan 

kredit, pengelolaan simpanan dan praktik investasi. 

Selanjutnya, perilaku keuangan yang baik tersebut, seperti kebiasaan 

membayar tagihan tepat waktu, menabung, berinvestasi, dan menyisihkan dana 

untuk hari tua, akan menyebabkan kesejahteraan financial yang semakin baik 

pula. Individu yang memiliki perilaku keuangan yang baik akan memiliki 

kekayaan lebih besar dan tidak banyak berhutang (Van Rooij et al. 2012). Joo dan 

Grable (2004) meyatakan bahwa individu yang memiliki pengetahuan keuangan 

pribadi yang baik akan berada pada posisi yang lebih baik dalam mengelolah 

perilaku keuangannya sehingga meningkatkan kepuasan finansialnya. Falahati et 

al. (2012) menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan variabel yang 

memediasi secara parsial hubungan antara pengalaman konsumen masa kecil 

(childhood consumer experience) dengan kepuasan finansial. Dengan demikian, 

pengalaman keuangan dan pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang akan 

berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan kemudian 

akan berpengaruh terhadap kesejahteraan finansialnya (Ameliawati dan Setiyani, 

2018; Rizkiawati dan Asandimitra, 2018; Joo dan Grable, 2004). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi mahasiswa dan dosen 

dengan kerangka penelitian kolaborasi sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI 

 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, 

berikut gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 
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Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hiotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang, maka hipotesis 

yang akan diajukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan finansial. 

2. Pengalaman keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan finansial. 

3. Perilaku pengelolaan keuangan memediasi pengaruh pengetahuan 

keuangan terhadap kesejahteraan finansial. 

4. Perilaku pengelolaan keuangan memediasi secara signifikan pengaruh 

pengalaman keuangan terhadap kesejahteraan finansial. 


