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THE INFLUENCE OF SELF CONTROL, FINANCIAL KNOWLEDGE AND 

MATERIALISM VALUE ON MANAGEMENT FINANCIAL BEHAVIOR 
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Muchamad Aliffarizani 

STIE Perbanas Surabaya 

ericaliffarizani@gmail.com 

Jl. Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the direct effect of self control, financial 

knowledge, materialism value on management financial behavior of a high school teacher 

partly. By analyzing a set of 92 high school teacher at gresik which becomes permanent 

teachers. the study uses the multiple regression analysis programing with SPSS 13.0 for 

windows software to show effect on financial management behavior. On partly study show 

that the self control has a not direct effect on management financial behavior high school 

teacher. On partly financial knowledge has a not direct effect on management financial 

behavior high school teacher. Then the materialism value has a not direct effect without 

mediation impulsive buying on management financial behavior high school teacher; Therefore 

finally the future researches are advised to add the variable of that may management financial 

behavior high school teacher. 

Keywords : Self Control, Financial Konwledge, Materialism Value, Management Financial 

Behavior, High School Teacher 

Pendahuluan 

Indonesia yang memiliki berjuta 

ragam penduduk yang berasal dari 

berbagai suku, ras, budaya, agama, dan 

pekerjaan yang berbeda beda diantara satu 

dengan yang lainnya. Berbagai kalangan 

terdiri dari masyarakat yang sudah 

berkeluarga maupun belum berkeluarga 

sering mengunjungi pusat perbelanjaan 

atau yang umum di sebut dengan mall. 

Secara umum orang berbelanja untuk 

memenuhi kebutuhan, tetapi ada juga yang 

berdasarkan keinginan semata. Individu 

lebih menunjukkan perilaku konsumtif, 

dan melakukan kegiatan berbelanja adalah 

hal yang sangat menyenangkan bagi 

kebanyakan orang dan tidak dibatasi oleh 

kalangan laki-laki maupun perempuan. 

Berbelanja pada umumnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

seseorang. 

Masyarakat yang hidup di kota 

yang sudah mulai mengalami pertumbuhan 

pesat seperti Gresik, dengan beragam jenis 

pekerjaan mulai dari para pegawai swasta, 

pegawai negeri sipil, pengusaha, dan 

profesi guru. Cara untuk mengetahui 

perilaku pengelolaan keuangan pada guru 
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ini merupakan hal yang penting, 

mengingat guru adalah tokoh-tokoh 

panutan yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan keuangan dan keterampilan 

yang usianya muda dalam pengelolaan 

keuangan pribadi. Berprofesi sebagai guru 

adalah profesi yang mulia, karena guru 

merupakan panutan bagi para generasi 

muda, terlebih guru yang mengajar di 

sekolah menengah umum yang sudah 

memiliki pengalaman didalam bidang 

mengelola keuangan pribadi. Guru sekolah 

menengah umum pada dasarnya memiliki 

pendidikan yang tinggi dan pengetahuan 

yang luas terkait dengan cara mengelola 

keuangan pribadi. 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan 

untuk membantu para individu yang 

berprofesi sebagai guru sekolah menengah 

umum mencoba mengetahui dan 

memahami manajemen keuangan pribadi 

dan melaksanakannya. Pengontrolan diri 

akan membantu individu untuk tetap 

bertahan pada prinsip manajemen, yakni 

efesiensi dan efektifitas. Efesiensi, yakni 

menggunakan sumber-sumber dana secara 

optimal untuk pencapaian tujuan 

manajemen keuangan pribadi. Sedangkan 

efektifitas merujuk pada manajemen 

keuangan pribadi menuju pada tujuan yang 

tepat. 

Gitman, Lawrence J. (2003) 

Manajemen keuangan pribadi merupakan 

seni dan ilmu cara mengelola keuangan 

dari unit individu. Disimpulkan dengan 

demikian, maka manajemen keuangan 

pribadi mencakup dua unsur yakni 

pengetahuan keuangan dan seni didalam 

mengelola sumber keuangan. Melakukan 

kontrol diri atau self control akan 

membantu setiap individu untuk tetap pada 

prinsip manajemen, yaitu efektifitas dan 

efisiensi. Mowen dan Minor (2002 : 280) 

yang dimaksud dengan materialisme 

adalah sekumpulan keyakinan tentang 

pentingnya kepemilikan di dalam 

kehidupan seseorang dan apa yang anda 

miliki . Mowen dan Minor (2002 : 280) 

menilai bahwa nilai-nilai material 

dihubungkan dengan kepercayaan diri 

yang rendah, ketidakpuasan dengan 

kehidupan, dan ketidakpuasan dengan 

penghasilan yang tinggi. Materialisme 

yaitu merupakan keyakinan utama individu 

bahwa uang, kepemilikan, dan kekayaan 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang 

relatif dan menonjol dalam kehidupan 

seseorang dibandingkan dengan 

penerimaan diri, persahabatan serta rasa 

kemanusiaan. Jadi materialisme merupakan 

keyakinan utama individu bahwa uang, 

kepemilikan, dan kekayaan dapat 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang relatif 

tinggi dan menonjol di dalam kehidupan 

seseorang. 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Penelitian Terdahulu 

Zaimah R (2013) 

 Penelitian yang dilakukan 

oleh (Zaimah R) “ Financial Behaviors of 

Female Teachers in Malaysia“ untuk 

mengidentifikasi pola perilaku keuangan 

antara guru perempuan di Bandar Baru 

Bangi Selangor Malaysia. Responden 

penelitian 325 guru wanita. Survei yang 

digunakan dalam bentuk kuesioner. 

Analisis deskriptif meliputi t-test dan 

ANOVA, digunakan untuk menganalisis 

perbedaan antara nilai rata-rata perilaku 

keuangan seluruh faktor-faktor seperti 

usia, tingkat pendidikan, pendapatan 

bulanan dan tingkat pengetahuan 

keuangan. Penelitian ini menunjukkan 

responden memiliki skor rata-rata 

substansial dalam empat dimensi perilaku 

keuangan yang dijelaskan di atas. Rata-rata 

tertinggi pada dimensi pengelolaan arus 

kas yang melibatkan kegiatan membayar 

tagihan dan biaya lainnya dengan 

angsuran. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden yang berusia lebih dari 

45 tahun memiliki. 
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Pete Nye dan Cinnamon Hildyard 

(2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Pete 

Nye dan Cinnamon Hildyard .tujuan 

penelitian Financial Behavior : The 

Influence of Quantitative Literacy and 

Material Value. Pengaruh Literasi 

kuantitatif dan nilai Materialisme terhadap 

perilaku keuangan individu.Penelitian ini 

menyelediki bagaimana literasi kuantitatif 

dapat mempengaruhi perilaku keuangan 

baik perilaku jangka panjang maupun 

jangka pendek.Selain tujuan diatas 

penelitian ini juga menyelidiki pengaruh 

terhadap perilaku keuangan dengan di 

mediasi oleh impulsif konsumsi 

kecenderungan belanja tanpa 

pertimbangan konsekuensi keuangan.Hasil 

dari penelitian ini menyatakan bahwa 

literasi kuantitatif berpengaruh positif 

terhadap perilaku keuangan sedangkan 

untuk nilai materialisme pada perilaku 

keuangan sebagian besar di mediasi oleh 

Belanja Impulsif. 

Pengertian Kontrol Diri 

 Baumeister (2002 : 671) Ada 

beberapa hal yang bisa diusahakan oleh 

para individu untuk menahan diri dari 

pembelian ini. Kontrol diri yang efektif 

tergantung pada setidaknya tiga bahan 

utama. Ini adalah standar, proses 

monitoring, dan kapasitas operasional 

untuk mengubah perilaku seseorang. Jika 

salah satu gagal, kontrol diri dapat rusak. 

Kontrol diri perlu dimiliki oleh 

para individu ketika menghadapi situasi 

pembelian yang bersifat impulsif maupun 

kompulsif. Perilaku ini merupakan sesuatu 

yang tidak teratur dan diakibatkan oleh 

dorongan yang tidak direncanakan dan 

spontan. Perilaku ini dianggap sebagai 

pembelian yang tidak disertai dengan 

pertimbangan yang matang, sesuai dengan 

tujuan jangka panjang, dan rasionalitas. 

Pembelian impulsif akan sulit ditahan bila 

berkaitan dengan sesuatu yang menarik 

dan menggugah perhatian seseorang. 

Individu akan mau melakukan segala cara 

untuk mendapatkan sesegera mungkin. 

Pembelian impulsif sebenarnya bisa 

ditahan bila seseorang mempunyai 

kapasitas untuk menahannya. 

 Prima Naomi (2008 : 182) 

mendefinisikan kontrol diri merupakan 

pola respon yang baru dimulai untuk 

menggantikan sesuatu dengan yang lain, 

misalnya respon yang berkaitan dengan 

mengalihkan perhatian dari sesuatu yang 

diinginkan, mengubah emosi menahan 

dorongan tertentu dan memperbaiki 

kinerja. 

Pengertian Pengetahuan Keuangan 

 Hilgret, M. A., & Hogarth, J. (2003 

: 311) memiliki pengetahuan keuangan 

berarti perlu mengembangkan kemampuan 

keuangan dan belajar untuk menggunakan 

financial tools. Kemampuan keuangan 

adalah sebuah teknik untuk membuat 

keputusan dalam personal financial 

management. Menyiapkan sebuah 

anggaran, memilih investasi, memilih 

rencana asuransi, dan menggunakan kartu 

kredit adalah contoh dari kemampuan 

pengetahuan keuangan. Financial tools 

adalah bentuk dan bagan yang 

dipergunakan dalam pembuatan keputusan 

personal financial management. 

 Pengetahuan keuangan dapat juga 

diperoleh dari berbagai sumber, termasuk 

dari pendidikan non formal, seperti 

seminar, pelatihan di luar sekolah. 

Memiliki pengetahuan keuangan sangatlah 

diperlukan agar individu dapat mengambil 

keputusan keuangan. Sebagai contoh 

ketika seseorang hendak melakukan 

kegiatan belanja, seseorang itu tidak akan 

menggunakan kartu kredit yang berlebihan 

agar tidak terjadi deficit saat di kemudian 

hari. Ketika seseorang kurang mempunyai 

atau mengerti akan pengetahuan keuangan, 

tentu saja dalam cara pengambilan 

keputusannya akan terbilang nekat dan 
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hanya memikirkan keinginan sesaat saja 

dan tanpa mempertimbangkan risiko 

kedepan yang akan dihadapinya. 

Pengertian Nilai Materialisme 

 Mowen dan Minor (2002 : 279) 

salah satu komponen konsep diri yang 

penting adalah hubungan seseorang 

dengan dunia material. Hal ini dibuktikan 

bahwa “Apa yang kita miliki, 

sesungguhnya merupakan bagian dari diri 

kita sendiri”. Benda dianggap sangat 

penting untuk dimiliki. Kepemilikan 

material yang penting adalah tempat 

tinggal, mobil dan pakaian favorit. Pakaian 

merupakan jenis kedua yang melekat pada 

diri seseorang yang kita tampilkan kepada 

orang lain. Koleksi benda-benda sangat 

penting bagi diri beberapa orang. Karena 

benda tersebut menyajikan penilaian dan 

selera seseorang, maka mengoleksinya 

akan dapat memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan diri. Di samping 

memberikan informasi tentang masa lalu 

seseorang, koleksi juga dipergunakan 

untuk mengekspresikan fantasi seseorang. 

Para peneliti telah menemukkan 

ciri orang yang dapat di kategorikan 

sebagai seseorang bertipe materialistik 

yaitu: (1) Individu yang mengutamakan 

menghargai dan memamerkan 

kepemilikan, (2) umumnya individu lebih 

egois dan terpusat pada diri sendiri, (3) 

individu mencari gaya hidup yang penuh 

dengan kepemilikan, contohnya: individu 

menginginkan untuk mempunyai tidak 

hanya sesuatu saja, tetapi lebih dari sebuah 

gaya hidup yang biasa dan sederhana, (4) 

yang dimiliki sekarang tidak dapat 

memberikan kepuasan yaitu seseorang 

yang selalu mengharapkan kepemilikan 

yang lebih tinggi agar mendapatkan 

kebahagian yang lebih besar (Schiffman 

and Kanuk, 2007: 129). 

 

 

Pengertian Perilaku Pengelolaan 

Keuangan 

 Ida dan CinthiaYohanaDwinta 

(2010 : 132) pengelolaan keuangan 

berhubungan dengan tanggung jawab 

keuangan seseorang mengenai cara 

pengelolaan mereka. Tanggung jawab 

keuangan adalah proses pengelolaan uang 

dan aset lainnya dengan cara yang 

dianggap produktif. Pengelolaan uang 

(Manajemen Uang) adalah proses 

menguasai menggunakan aset keuangan. 

Ada beberapa elemen yang masuk ke 

pengelolaan keuangan uang yang efektif, 

seperti pengaturan anggaran, menilai 

perlunya pembelian utang pensiun dalam 

waktu yang wajar. Tugas utama 

pengelolaan uang adalah proses 

penggangaran. Anggaran bertujuan untuk 

memastikan bahwa individu mampu 

mengelola kewajiban keuangan secara 

tepat waktu dengan menggunakan 

penghasilan yang diterima dlam periode 

yang sama. 

GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN 

 

    

H1 

 

H2 

 

                     H3 
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HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis yang diuji dalam 

penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

H1 :  Kontrol Diri berpengaruh secara 

parsial  terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan Guru 

Sekolah Menengah Umum. 

H2 : Pengetahuan Keuangan 

berpengaruh secara parsial terhadap 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Guru Sekolah Menengah Umum. 

H3 :  Nilai Materialisme berpengaruh 

secara parsial terhadap Perilaku 

Pengelolaan Keuangan Guru 

Sekolah Menengah Umum dengan di 

mediasi variabel Pembelian Impulsif. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Identifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel bebas atau independent yakni 

kontrol diri, pengetahuan keuangan dan 

nilai materialisme dengan mediasi 

pembelian impulsif. Serta terdapat satu 

variabel terikat atau dependent yakni 

perilaku pengelolaan keuangan. 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Adapun definisi operasional dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Kontrol Diri 

Kontrol diri didalam kuesioner ini 

diartikan sebagai persepsi seseorang 

terhadap sumber-sumber yang mengatur 

kejadian dalam hidupnya, dalam hal ini 

ada kontrol diri eksternal maupun internal. 

Misalnya, kemampuan dalam mengontrol 

diri ketika membelanjakan uang serta 

mengatur keuangan tiap bulan.  Sehingga 

diharapkan melalui dengan melakukan 

kontrol diri, mahasiswa dapat lebih tepat 

dalam membelanjakan uang agar tidak 

sampai mengalami defisit saat akhir bulan. 

Pada item ini terdapat 4 item pernyataan, 

sedangkan pengukurannya menggunakan 

skala likert. Skala Likert dimulai dari skala 

1-5 yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) setuju, (5) sangat 

setuju, sedangkan untuk pertanyaan negatif 

berlaku sebaliknya. 

Pengetahuan Keuangan 

 Pengetahuan keuangan dalam 

kuesioner ini diartikan sebagai ilmu yang 

dimiliki pengelola keuangan keluarga 

mengenai financial knowledge secara 

umum. Ada 9 item pertanyaan pada 

variabel ini, dengan pengukuran skala 

rasio, yaitu : banyaknya jawaban yang 

terjawab dengan tepat dibagi 9 (Total 

pertanyaan untuk pengetahuan keuangan). 

Pembelian Impulsif 

 Pembelian Impulsif didalam 

kuesioner ini diartikan sebagaimana 

tindakan seseorang dalam melakukan 

pembelian impulsif. Bagaimana tindakan 

atau keputusan seseorang dalam 

melakukan keputusan pembelian pada 

suatu barang. Ada 7 item pernyataan pada 

variabel ini dengan menyatakan setuju atau 

tidak setuju terhadap subyek, obyek atau 

kejadian tertentu. Skala Likert dimulai dari 

skala 1-5 yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) 

tidak setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) setuju, (5) 

sangat setuju, sedangkan untuk pertanyaan 

negatif berlaku sebaliknya. 

Nilai Materialisme 

 Nilai materialisme didalam 

kuesioner ini diartikan sebagai sudut 

pandang seseorang terhadap materi, diukur 

dari kesuksesan, kebahagiaan, kepuasan. 

Misalnya, tanggapan atas kesuksesan 

orang lain berdasarkan harta yang dimiliki. 

Ada 7 item pertanyaan pada variabel ini 

dengan menyatakan setuju atau tidak 

setuju terhadap subyek, obyek atau 

kejadian tertentu. Skala Likert dimulai dari 

skala 1-5 yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) 
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tidak setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) setuju, (5) 

sangat setuju, sedangkan untuk pertanyaan 

negatif berlaku sebaliknya. 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 

 Perilaku pengelolaan keuangan 

adalah kemampuan seseorang dalam 

mengatur semua aktifitas yang 

berhubungan dengan pengeluaran 

keuangan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tanggung jawab keuangan adalah proses 

pengelolaan uang dan asset lainnya dengan 

cara yang dianggap efektif. Ada 7 item 

pertanyaan yang terdapat pada variabel ini, 

sedangkan pengukuran variabel diukur 

dengan menyatakan setuju atau tidak 

setuju terhadap subyek, obyek atau 

kejadian tertentu. Skala Likert dimulai dari 

skala 1-5 yaitu : (1) tidak pernah, (2) 

kadang-kadang, (3) sering, (4) sangat 

sering, (5) selalu, sedangkan untuk 

pertanyaan negatif berlaku sebaliknya. 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah Guru Sekolah 

Menengah Umum di Gresik.Sementara 

teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling yang 

berdasarkan kriteria Guru Sekolah 

Menengah Umum di Gresik. 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis inferensial yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan 

serta membuktikan hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan alat uji 

statistik Regression Analysis. 

Regression Analysis digunakan 

untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel independent (X) terhadap 

dependent variabel (Y). Tahap-tahap 

pengujian Regression Analysis : 

 

1. Menentukan model regresi  

2. Melakukan uji parsial (Uji t)  

3. Melakukan uji mediasi 

4. Menentukan besarnya kontribusi masing-

masing variabel dengan melihat koefisien 

determinasi parsial (r2) 

Menentukan Model Regression Analysis 

Merupakan suatu bentuk 

persamaan yang menunjukkan arah 

pengaruh variabel independent (X) 

terhadap dependent variabel (Y). 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y = Perilaku Pengelolaan Keuangan 

A = Koefisien Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi yang di uji 

X1 = Kontrol Diri 

X2 = Pengetahuan Keuangan 

X3 = Nilai Materialisme 

e = Residual atau Pengganggu 

Deskripsi Variabel  

Berikut merupakan tanggapan 

responden atas butir-butir pertanyaan 

dalam kuesioner tentang kontrol diri, 

pengetahuan keuangan, nilai materialisme 

dan pembelian impulsif terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Kontrol Diri 

 Pernyataan KD1 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan 

setiap saya memperoleh uang gaji, saya 

langsung belanja (Misal: Baju, Tas, 

Sepatu, Jam Tangan). Sebanyak 91,3 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 

artinya apabila responden memperoleh 

uang gaji, maka responden tidak langsung 

membelanjakan uangnya seperti membeli 

baju, tas, sepatu, jam tangan. 

Pernyataan KD2 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan 

barang yang saya beli terkadang tidak saya 
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butuhkan. Sebanyak 86,9 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya barang yang 

dibeli adalah memang barang yang 

dibutuhkan. 

Pernyataan KD3 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan 

belanja adalah hobi saya. Sebanyak 92,4 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 

artinya responden tidak memiliki hobi 

dalam berbelanja. 

Pernyataan KD4 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan 

kebutuhan fashion merupakan tujuan 

belanja saya. Sebanyak 95,6 persen 

responden memberikan jawaban tidak 

setuju bahkan sangat tidak setuju, artinya 

bahwa responden tidak menganggap 

kebutuhan fashion merupakan tujuan 

berbelanja. 

Pengetahuan Keuangan 

Pertanyaan PK1 responden 

menjawab dengan tepat yaitu sebesar 95 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden telah memahami ilmu 

pengetahuan keuangan, terutama mengenai 

pembayaran hutang dan dampak apabila 

menunda pembayarannya. Pertanyaan PK2 

responden menjawab dengan tepat yaitu 

sebesar 97 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden telah 

memahami ilmu pengetahuan keuangan, 

terutama dalam hal dampak timbulnya 

biaya tambahan apabila melakukan hutang 

terus menerus. 

Pertanyaan PK3 responden 

menjawab dengan tepat yaitu sebesar 72 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden telah memahami ilmu 

pengetahuan keuangan, terutama dalam hal 

melakukan penundaan perencanaan dana 

pensiun adalah bukan keputusan yang 

tepat. Pertanyaan PK4 responden 

menjawab dengan tepat yaitu sebesar 54 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden hanya sebagian yang telah 

memahami ilmu pengetahuan keuangan, 

terutama dalam hal saham, obligasi dan 

deposito. 

Pertanyaan PK5 responden 

menjawab dengan tepat yaitu sebesar 86 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden telah memahami ilmu 

pengetahuan keuangan, terutama mengenai 

batas kredit konsumsi yang sehat jika 

dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima, yaitu tidak boleh lebih dari 35 

persen dari pendapatan. Pertanyaan PK6 

responden menjawab dengan tepat yaitu 

sebesar 92 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden dalam 

penelitian ini telah memahami ilmu 

pengetahuan keuangan, terutama mengenai 

tujuan dari pemanfaatan dana pensiun. 

Pertanyaan PK7 responden 

menjawab dengan tepat yaitu sebesar 84 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden telah memahami ilmu 

pengetahuan keuangan, terutama mengenai 

pemanfaatan produk asuransi. Pertanyaan 

PK8 responden menjawab dengan tepat 

yaitu sebesar 70 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden telah 

memahami ilmu pengetahuan keuangan, 

terutama tujuan dari produk asuransi yang 

bertujuan untuk mengalihkan risiko. 

Pertanyaan PK9 responden 

menjawab dengan tepat sebesar 66 persen. 

Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

telah memahami tentang ilmu pengetahuan 

keuangan, terutama didalam hal simpanan 

yang berupa dana pensiun. 

Nilai Materialisme 

Pernyataan NM1 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

sangat kagum terhadap seseorang yang 

memiliki barang-barang mewah (misal: 

mobil, motor, gadget, laptop, arloji, dan 

pakaian yang mewah). Sebanyak 67,4 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 

artinya responden tidak mengagumi 

seseorang yang memiliki barang-barang 

mewah. Pernyataan NM2 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 
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melihat kepemilikan harta benda mewah 

merupakan bagian dari tanda kesuksesan 

orang. Sebanyak 56,6 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden 

melihat tanda kesuksesan orang lain bukan 

hanya sekedar memiliki harta benda 

mewah. 

Pernyataan NM3 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

rela membeli barang mewah meskipun 

kurang memberikan manfaat dan harganya 

mahal. Sebanyak 85,9 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden 

membeli barang yang tergolong tidak 

terlalu mewah namun memberikan 

manfaat, dengan harga yang tidak mahal. 

Pernyataan NM4 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan salah satu 

pencapaian penting dalam hidup adalah 

memiliki harta benda mewah. Sebanyak 

83,7 persen responden memberikan 

jawaban tidak setuju bahkan sangat tidak 

setuju, artinya responden menganggap 

bahwa pencapaian penting dalam hidup 

bukan hanya sekedar memiliki harta benda 

mewah. 

Pernyataan NM5 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

suka memiliki barang-barang yang 

mengesankan bagi orang lain. Sebanyak 

64,1 persen responden memberikan 

jawaban tidak setuju bahkan sangat tidak 

setuju, artinya responden tidak suka 

memamerkan barang-barang yang 

dianggap mengesankan oleh orang lain. 

Pernyataan NM6 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saya membeli 

barang-barang mewah yang bermerk. 

Sebanyak 63 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden 

melakukan pembelian barang yang 

bermerk, namun tidak terkesan terlalu 

mewah. 

Pernyataan NM7 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan harta benda 

yang saya miliki menjelaskan seberapa 

baik saya menjalani hidup. Sebanyak 58,7 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 

artinya responden memiliki persepsi 

bahwa untuk menjelaskan seberapa baik 

dalam menjalani hidup, tidak hanya 

dengan cara melihat dari harta benda yang 

dimiliki. 

Pembelian Impulsif 

Pernyataan PI1 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saya bisa 

membeli barang tanpa melakukan 

perencanaan sebelumnya. Sebanyak 60,8 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 

artinya responden sudah melakukan 

perencanaan sebelum melakukan 

pembelian barang. Pernyataan PI2 

mengukur jawaban responden dalam 

pernyataan saya biasanya membeli barang 

lain, selain barang yang ingin saya beli. 

Sebanyak 53,3 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden tidak 

membeli barang lain selain barang yang 

ingin di beli saja. 

Pernyataan PI3 mengukur jawaban 

responden salam pernyataan saat membeli 

sesuatu saya melakukan dengan spontan. 

Sebanyak 67,4 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden 

ketika membeli sesuatu tidak 

melakukannya dengan spontan melainkan 

dengan perencanaan terlebih dahulu. 

Pernyataan PI4 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saya suka 

berbelanja berjamjam di pusat 

perbelanjaan. Sebanyak 60,4 persen 

responden memberikan jawaban tidak 

setuju bahkan sangat tidak setuju, artinya 

responden tidak suka menghabiskan waktu 

berjam jam di pusat perbelanjaan. 

Pernyataan PI5 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan belanja 

adalah pengisi waktu luang. Sebanyak 75 

persen responden memberikan jawaban 

tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, 
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artinya responden tidak menggunakan 

waktu luangnya hanya untuk berbelanja. 

Pernyataan PI6 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saat saya 

banyak pikiran saya akan berbelanja. 

Sebanyak 81,5 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju bahkan 

sangat tidak setuju, artinya responden tidak 

melakukan tindakan berbelanja saat 

banyak pikiran. 

Pernyataan PI7 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saya sangat 

menjadi antusias ketika melihat barang 

yang ingin saya beli. Sebanyak 45,7 persen 

responden memberikan jawaban setuju 

bahkan sangat setuju, artinya responden 

menjadi sangat antusias ketika melihat 

barang yang ingin dibeli. 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pernyataan PPK1 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

berhutang karena membeli barang-barang 

mewah. Sebanyak 90,2 persen responden 

mengaku tidak pernah, artinya responden 

tidak pernah berhutang hanya untuk 

membeli barang-barang mewah. 

Pernyataan PPK2 mengukur jawaban 

responden dalam pernyataan saya 

membayar kewajiban (misal: bayar cicilan 

rumah, makan dan trasnport) terlebih 

dahulu dibandingkan dengan belanja baju. 

Sebanyak 65,2 persen responden mengaku 

selalu, artinya responden selalu melakukan 

kewajiban pembayaran (misal: bayar 

cicilan rumah, makan dan trasnport) 

terlebih dahulu, dibandingkan dengan 

berbelanja baju. 

Pernyataan PPK3 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

menyisihkan uang untuk menabung dan 

berinvestasi. Sebanyak 76,1 persen 

responden mengaku sering, sangat sering, 

bahkan selalu, artinya responden sering 

menyisihkan uang untuk menabung dan 

berinvestasi. Pernyataan PPK4 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

melakukan pengeluaran diluar anggaran. 

Sebanyak 78,2 persen responden mengaku 

sering bahkan sangat sering, artinya 

responden sering melakukan tindakan 

pengeluaran diluar anggaran. 

Pernyataan PPK5 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

mengalami kehabisan dana pada akhir 

bulan. Sebanyak 80,5 persen responden 

mengaku sering bahkan sangat sering, 

artinya responden melakukan pengeluaran 

dana diluar batas, sehingga sering 

mengalami kehabisan dana pada akhir 

bulan. Pernyataan PPK6 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

menyisihkan dana untuk berjaga-jaga 

dalam setiap bulan. Sebanyak 66,3 persen 

responden mengaku sering, sangat sering, 

bahkan selalu, artinya responden sering 

menyisihkan dana untuk berjaga-jaga 

dalam setiap bulan. 

Pernyataan PPK7 mengukur 

jawaban responden dalam pernyataan saya 

melakukan pencatatan keuangan dalam 

tiap bulan. Sebanyak 69,6 persen 

responden mengaku kadang-kadang 

melakukannya, artinya responden dalam 

keadaan tertentu melakukan pencatatan 

keuangan tiap bulan namun tidak menutup 

kemungkinan responden tidak melakukan 

pencatatan keuangan pada tiap bulan. 

Melihat dari segi pendapatan 

perbulan yaitu rata-rata Rp.2.500.000 s/d 

Rp. 5.000.000 perbulan, yaitu sebanyak 67 

persen. Dapat dilihat juga dari segi 

pengeluaran yaitu 60 persen sebesar 

Rp.2.500.000 s/d Rp. 5.000.000 perbulan. 

Artinya disini responden dalam segi 

pendapatan hanya memiliki sisa 7 persen 

dari pendapatannya yang dapat ditabung 

atau disisihkan. Hal ini lah yang 

mendukung alasan memang benar 

responden dalam penelitian ini sering 

bahkan sangat sering melakukan 

pengeluaran diluar anggaran, dan 

responden disini juga sangat sering 

mengalami kehabisan dana pada akhir 

bulan. 
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Pembahasan  

Pembahasan berikut ini tentang 

analisis yang telah dikemukakan 

sebelumnya dalam rangka mencari 

pemecahan masalah-masalah yang 

diajukan pada penelitian, sehingga dapat 

tergambar dengan jelas bahwa tujuan 

penelitian dapat tercapai. Berikut adalah 

pembahasan terkait perumusan masalah 

dan pengujian hipotesis : 

Pembahasan Hipotesis Pertama 

 Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa ada pengaruh 

secara negatif, tetapi tidak signifikan 

antara kontrol diri terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan Guru Sekolah 

Menengah Umum di Gresik secara parsial.  

Dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai 

beta sebesar -0,189. Sedangkan tingkat 

signifikansi 0,475 > 0,05 dengan demikian 

dapat diartikan bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak. Artinya kontrol diri memiliki 

pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan nilai estimasi beta (β) dapat 

dikatakan bahwa kontrol diri memiliki 

pengaruh negatif terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. Jika dilihat dari 

besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

yaitu 0,00578 yang berarti secara parsial 

kontrol diri hanya memberikan kontribusi 

sebesar 0,578  persen terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. Melihat hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa semakin kecil 

kontrol diri individu maka semakin jelek 

perilaku pengelolaan keuangan para 

individu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Ida dan Cinthia Yohana Dwinta 

(2010) yang dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa locus of control 

tidak berpengaruh terhadap financial 

management behavior. Dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan responden guru 

sekolah menengah umum di Gresik, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Ida dan Cinthia Yohana Dwinta 

menggunakan mahasiswa Universitas 

Kristen Maranatha Bandung sebagai 

responden. 

Pembahasan Hipotesis Kedua 

 Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh 

secara positif, tetapi tidak signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

Guru Sekolah Menengah Umum di Gresik. 

Dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai 

beta sebesar 2,051 sedangkan tingkat 

signifikansi 0,540 > 0,05. Hasil dari 

pengujian ini adalah H0 diterima dan H2 

ditolak yang artinya pengetahuan 

keuangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan nilai estimasi beta (β) dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan keuangan 

memiliki arah pengaruh positif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. Hal ini 

berarti apabila individu cenderung 

memiliki pengetahuan keuangan yang 

tinggi, maka semakin bagus pula perilaku 

pengelolaan keuangannya. Jika dilihat dari 

besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

yaitu sebesar 0,004225 yang berarti 

pengetahuan keuangan hanya memberikan 

kontribusi sebesar 0,4225 persen terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. 

Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Ida dan Cinthia Yohana 

Dwinta (2010) yang dalam penelitiannya 

management financial behavior. 

Perbedaan hasil penelitian dimungkinkan 

karena adanya perbedaan responden dalam 

penelitian Ida dan Cinthia Yohana Dwinta 

(2010) menggunakan responden 

mahasiswa yang ada di Bandung, 

sedangkan penelitian ini menggunakan 

responden guru sekolah menengah umum 

yang ada di Gresik. Dapat dimungkinkan 

bahwa tingkat pengetahuan guru sekolah 

menengah umum antara mahasiswa tentu 

sangatlah berbeda. 
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Pembahasan Hipotesis Ketiga 

Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa nilai materialisme berpengaruh 

positif, tetapi tidak signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan Guru 

Sekolah Menengah Umum di Gresik. 

Dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai 

beta sebesar -0,054 sedangkan tingkat 

signifikansi 0,650 > 0,05. Hasil dari 

pengujian ini adalah H0 diterima dan H3 

ditolak yang artinya nilai materialisme 

berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan nilai estimasi beta (β) dapat 

dikatakan bahwa nilai materialisme 

memiliki arah pengaruh positif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. Jika 

dilihat dari besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) yaitu sebesar 0,002401 yang 

berarti secara parsial nilai materialisme 

hanya memberikan kontribusi sebesar 

0,2401 persen terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Pengujian pengaruh nilai 

materialisme di mediasi pembelian 

impulsif terhadap terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil 

pengujian dapat dijelaskan bahwa 

diperoleh nilai beta sebesar -0,002 

sedangkan tingkat signifikansi 0,627 > 

0,05. Hasil dari pengujian ini adalah H0 

diterima dan H3 ditolak yang artinya nilai 

materialisme berpengaruh negatif, tetapi 

tidak signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. Berdasarkan nilai 

estimasi beta (β) dapat dikatakan bahwa 

nilai materialisme di mediasi pembelian 

impulsif memiliki arah pengaruh positif 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Jika dilihat dari besarnya koefisien 

determinasi parsial (r
2
) yaitu sebesar 

0,002601 yang berarti pembelian impulsif 

tidak memediasi nilai materialisme 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Dapat dilihat hasil diatas, pembelian 

impulsif tidak memiliki pengaruh mediasi 

terhadap nilai materialistis individu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Pete Nye dan Cinnamon 

Hildyard (2013) dampak materialisme 

pada perilaku keuangan sebagian 

dimediasi oleh pembelian impulsif.  

Artinya, konsumen yang memiliki tingkat 

materialistis yang rendah, tidak akan 

terlibat dalam tindakan pembelian 

impulsif. Sebaliknya apabila konsumen 

yang sangat materialistis akan lebih 

cenderung untuk terlibat dalam pembelian 

impulsif, pembelian yang tidak 

direncanakan yang dapat mengakibatkan 

dampak buruk pada perilaku pengelolaan 

keuangan. 

KESIMPULAN, SARAN, DAN 

KETERBATASAN PENELITIAN  

Setelah dilakukan penelitian pada 

Guru Sekolah Menengah Umum di Gresik 

dan melakukan analisis data terdapat 

beberapa informasi yang diperoleh. 

Kesimpulan 

Pada sub bab ini akan dijelaskan 

mengenai kesimpulan yang berisikan 

jawaban atas perumusan masalah dan 

pembuktian hipotesis penelitian.  

Hipotesis pertama dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki 

pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan 

keuangan memiliki pengaruh positif, tetapi 

tidak signifikan terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai materialisme 

memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak 

signifikan dan tidak dipengaruhi oleh 

mediasi pembelian impulsif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan. 
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Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dapat memberikan saran yang 

dapat diberikan bagi yang terkait dan 

peneliti adalah sebagai berikut :  

Penelitian ini tergolong penelitian 

baru, sehingga hasil yang diperoleh masih 

perlu dieksplor lagi karena terdapat 

beberapa hasil dari penelitian ini yang 

tidak sesuai dengan jurnal penelitian 

terdahulu.  

Terdapat pertanyaan negatif yaitu 

pada variabel pengelolaan keuangan. 

Pertanyaan negatif ini bisa saja memiliki 

pengertian ganda atau ambigu yaitu pada 

butir PPK 1 (Saya berhutang karena 

membeli barang-barang mewah) PPK4 

(Saya melakukan pengeluaran diluar 

anggaran) dan PPK 5 (Saya mengalami 

kehabisan dana pada akhir bulan) tetapi 

kemudian setelah diuji ulang dengan 

menerapkan teori yang ada, maka 

pertanyaan tersebut tetap di cantumkan 

dalam kuesioner penelitian. 

Penelitian ini memiliki hasil R
2 
 

yang memiliki nilai hanya 0,016 yaitu 1,6 

persen, hal ini disebabkan karena masih 

banyak variabel lain diluar model yang 

dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan, namun variabel tersebut tidak 

dibahas didalam penelitian ini. 

Saran 

Bagi Peneliti Selanjutnya  

1. Penelitian mendatang disarankan untuk 

menambah dan menspesifikasikan lagi 

pertanyaan untuk tiap item pertanyaan 

yang menjadi variabel perilaku 

pengelolaan keuangan. 

2. Penelitian mendatang disarankan untuk 

memperluas profesinya tidak hanya 

guru sekolah menengah umum. 

3. Penelitian mendatang disarankan untuk 

memperluas wilayah penelitian dengan 

memperhitungkan proporsi penelitian 

lebih beragam.  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

menambahkan variabel lain yang                

belum dibahas didalam penelitian ini, 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang 

lebih memuaskan. 
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