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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia selalu berkaitan dengan kegiatan konsumsi karena manusia 

selalu memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam 

mulai dari yang pokok seperti sandang, pangan, dan papan hingga kebutuhan 

tersier seperti mobil, perhiasan, liburan dan lainnya. Seringkali manusia merasa 

kurang puas dengan apa yang sudah dimilikinya sehingga menyebabkan 

keuangan menjadi tidak terkontrol dan muncul sesuatu yang berlebihan atau 

perilaku konsumtif pada seseorang. Revolusi industri 4.0 menandakan masuknya 

era revolusi digital dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih 

mempermudah individu untuk melakukan pembelian baik produk maupun jasa 

yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, melainkan untuk 

memenuhi keinginannya juga sehingga mendukung individu untuk berperilaku 

konsumtif, terutama mahasiswa. Perilaku konsumtif tersebut dapat menyebabkan 

seseorang mengalami masalah finansial sehingga perilaku pengelolaan keuangan 

sangat dibutuhkan untuk mengatur keuangan seseorang.  

Menurut (Mufidah, 2018), mahasiswa merupakan generasi muda yang 

sedang berada di masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Pada masa 

peralihan inilah mahasiswa sering menjumpai masalah keuangan. Permasalahan 

tersebut sering terjadi di kalangan mahasiswa karena sebagian besar dari mereka 

belum memiliki penghasilan sendiri sehingga bergantung pada orang tuanya dan 

mahasiswa cenderung memiliki bersifat boros (Margaretha & Pambudhi, 2015). 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan semakin banyak dan harga barang 

atau pun jasa juga mengalami kenaikan sehingga mahasiswa memiliki beban dan 

risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan orang tuanya. Oleh karena itu, 

mahasiswa dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak dan 

tepat. Untuk mengelola keuangan yang baik, mahasiswa memerlukan 

pengetahuan keuangan. Khususnya mahasiswa akuntansi yang dianggap 

menjadi salah satu elemen masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual 
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dalam hal keuangan. Mahasiswa akuntansi juga dianggap dan diharapkan 

memiliki pengetahuan keuangan yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan 

mahasiswa lainnya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh (Ansong & Gyensare, 2012), mahasiswa ekonomi khususnya 

akuntansi lebih memiliki pengetahuan mengenai keuangan yang luas. 

Pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut (Widayati, 2012), salah satu aspek terpenting dalam kehidupan adalah 

kecerdasan finansial yang didefinisikan sebagai kecerdasan dalam melakukan 

pengelolaan aset pribadinya (Margaretha & Pambudhi, 2015). Kecerdasan 

finansial itu dapat diperoleh dari adanya locus of control, pengetahuan keuangan 

dan pendidikan keuangan di keluarga yang tumbuh dalam diri seseorang. 

Perilaku pengelolaan keuangan sendiri merupakan salah satu pola pikir yang 

dapat mempengaruhi individu dalam menyikapi keuangannya. Menurut (Laily, 

2013), perilaku pengelolaan keuangan yang sehat dinilai dari cara seseorang 

dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangannya 

dengan tepat dan bijak. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan bijak 

diharapkan dapat mempengaruhi taraf kehidupan seseorang ke arah yang lebih 

baik. Kesulitan menerapkan perilaku pengelolaan keuangan dirasakan oleh 

sebagian besar masyarakat, terutama mahasiswa. Menurut (Nababan & Sadalia, 

2013), hal tersebut terjadi karena mahasiswa cenderung belum memiliki 

penghasilan sendiri, tidak memiliki dana cadangan yang digunakan untuk 

keadaan darurat dan tidak memiliki investasi untuk jangka panjang sehingga 

mahasiswa kurang berinisiatif untuk mencatat perincian dan penganggaran 

keluar masuknya uang. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Suryanto, 2017) bahwa perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa cenderung bersifat tidak stabil.  

Secara psikologis, mahasiswa memiliki kematangan emosional dalam 

melakukan perilaku pengelolaan keuangan, baik dalam mengelola pemasukan 

dan pengeluaran keuangannya, merencanakan investasi dan mengambil 

keputusan keuangan. Locus of control merupakan aspek psikologis yang 
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dikemukakan pertama kali oleh Rotter dan menjadi salah satu aspek psikologis 

yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pada 

penelitian ini. Locus of control didefinisikan oleh Rotter sebagai keyakinan atau 

persepsi seseorang terhadap tindakan-tindakan yang diperbuatnya dapat 

mempengaruhi baik atau buruknya suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-

harinya (Rahmawati & Haryono, 2020). Locus of control dibagi menjadi dua 

kategori oleh Rotter yang terdiri dari locus of control internal dan locus of 

control eksternal. Locus of control internal lebih yakin bahwa kemampuan yang 

dimilikinya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hidupnya. 

Sedangkan locus of control eksternal meyakini bahwa faktor yang berasal dari 

luar dirinya lah yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam 

hidupnya (Mufidah, 2018). Berkaitan dengan perilaku pengelolaan keuangan, 

(Kholilah & Iramani, 2013) menyampaikan bahwa seseorang dengan locus of 

control internal akan memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

Begitu pula sebaliknya, seseorang dengan locus of control eksternal akan 

cenderung kurang baik dalam perilaku pengelolaan keuangannya. Menurutnya, 

hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki locus of control internal 

meyakini bahwa kemampuan yang ia miliki dapat digunakan untuk mencegah 

maupun menyelesaikan masalah keuangannya sehingga pengelolaan 

keuangannya menjadi baik. Seseorang yang memiliki locus of control internal 

akan lebih aktif dalam mengelola keuangannya agar menjadi lebih baik. 

Sedangkan seseorang yang memiliki locus of control eksternal hanya akan 

menggantungkan lingkungan sekitarnya saja sehingga pengelolaan keuangan 

menjadi tidak baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Listiani, 2017), 

menyatakan bahwa locus of control memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap financial management behavior. Hasil penelitian tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Besri, 2018) dengan hasil terdapat 

hubungan yang searah antara locus of control dan perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. Begitu juga dengan penelitian mengenai pengaruh locus 

of control terhadap perilaku pengelolaan keuangan (Mufidah, 2018) 

menunjukkan bahwa locus of control internal berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Artinya, semakin tinggi 

locus of control internal seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku 

pengelolaan keuangannya. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Ida & Dwinta, 2010) menunjukkan bahwa terdapat terdapat pengaruh negatif 

locus of control terhadap financial management behavior. Itu artinya, locus of 

control seseorang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangannya. 

Faktor lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan adalah pengetahuan keuangan. Seringkali masalah 

keuangan muncul karena kurangnya pengetahuan keuangan. Menurut (Kholilah 

& Iramani, 2013), pengetahuan keuangan merupakan pemahaman seseorang 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep keuangan. Seseorang 

yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik akan dapat mengambil 

keputusan keuangannya dengan tepat sehingga menciptakan perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik. Oleh sebab itu, pengetahuan sangatlah penting 

sebagai dasar untuk menerapkan perilaku pengelolaan keuangan yang baik. 

Menurut (Chen & Volpe, 1998) dalam (Mufidah, 2018) mengemukakan teorinya 

yang berisi bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang dapat 

mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan 

keuangannya. Hal ini sama seperti yang (Mufidah, 2018) dan (Suwarno, 2017), 

pengetahuan keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Begitu pula dengan penelitian 

(Besri, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang searah antara 

pengetahuan keuangan dan financial management behavior. Maka, semakin 

tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang, semakin baik pula 

perilaku pengelolaan keuangannya. Namun, berbeda halnya dengan penelitian 

mengenai pengaruh financial knowledge terhadap financial management 

behavior (Khairani & Alfarisi, 2019) dan (Listiani, 2017), menunjukkan bahwa 

financial knowledge tidak berpengaruh terhadap financial management 

behavior. Sama halnya dengan (Yousida et al., 2020), pada hasil penelitian yang 

dilakukannya, pengetahuan keuangan tidak mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangannya. Dalam artian, tidak terbukti seseorang dengan pengetahuan 
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keuangan yang tinggi memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik. 

Begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu pengetahuan keuangan tidak selamanya 

dapat mengendalikan perilaku pengelolaan keuangan seseorang.  

Peran keluarga juga tidak kalah pentingnya dalam hal perilaku 

pengelolaan keuangan anak. Keluarga menjadi tempat awal dalam membentuk 

karakter anak sehingga dapat menjadi faktor utama yang menentukan cara 

berperilaku anak. Keluarga yang mendidik dan memiliki pengelolaan keuangan 

yang baik akan menjadi contoh bagi anaknya dalam menerapkan perilaku 

pengelolaan keuangan. Pendidikan keuangan di keluarga ini tidak hanya berupa 

teori saja, namun juga memerlukan praktik. Menurut (Putri, 2017), perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik dapat diajarkan orang tuanya dengan cara 

melatih anak untuk menabung uang sakunya maupun membeli aset yang bisa 

dijadikan investasi seperti emas. Oleh karena itu, pendidikan keuangan di 

keluarga sangatlah penting bagi keberlangsungan pengelolaan keuangan anak di 

masa depan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Putri, 2017) dan 

(Oktania, 2018) yang membuktikan pendidikan keuangan di keluarga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Maulita & Mersa, 2017) 

yang menunjukkan bahwa pendidikan keuangan di keluarga tidak memiliki 

pengaruh terhadap manajemen pengelolaan keuangan pribadi. 

Penelitian ini menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Mufidah, 2018) mengenai locus of control dan pengetahuan keuangan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa dengan sampel di Semarang. Dalam 

penelitiannya menunjukkan hasil locus of control dan pengetahuan keuangan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada 

mahasiswa yang berada di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo dan Lamongan. Oleh karena itu, untuk menjadi pembeda dengan 

penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan Universitas di Semarang dengan 

program studi akuntansi yang sudah terakreditasi A. Tepatnya, mahasiswa yang 
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sudah mengambil mata kuliah manajemen keuangan karena dianggap telah 

memahami perilaku pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan dengan 

baik. 

Motivasi peneliti menguji kembali penelitian (Mufidah, 2018) karena 

terdapat keterbatasan nilai R2 yang rendah sehingga diperlukan variabel 

tambahan dan peneliti sebelumnya menyarankan untuk menambahkan variabel 

pendidikan keuangan di keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

menambahkan variabel pendidikan keuangan di keluarga yang belum diteliti 

oleh peneliti sebelumnya. Penambahan variabel ini didasari oleh teori planned 

of behavior. Pendidikan keuangan di keluarga dijelaskan sebagai salah satu 

faktor teori planned of behavior yaitu faktor norma subjektif. Dimana 

pendidikan keuangan di keluarga menjadi suatu tekanan sosial yang mendasari 

perilaku seseorang dalam bertindak. Menurut (Selcuk, 2015) dalam (Oktania, 

2018), pendidikan keuangan di keluarga merupakan peran dari orang tua dalam 

mengajarkan dan mencontohkan pengelolaan keuangan terhadap anak-anaknya. 

Pendidikan keuangan di keluarga memberikan dampak terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan seseorang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Putri, 

2017) yang membuktikan bahwa pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Hal ini 

mengindikasi bahwa semakin baik pendidikan keuangan di keluarga, maka 

semakin baik pula perilaku pengelolaan keuangannya. Kemudian, peneliti 

sebelumnya mengungkapkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pada 

variabel pengetahuan keuangan kurang tepat sehingga hasil nilai rata-rata 

pengetahuan keuangan yang dimiliki mahasiswa tergolong sedang. Oleh karena 

itu, instrumen penelitian yang digunakan pada variabel pengetahuan keuangan 

diganti dengan menggunakan skala likert. Keterbatasan yang terakhir adalah 

indikator kuesioner yang digunakan dalam variabel pengetahuan keuangan 

terlalu banyak sehingga menyebabkan responden cenderung jenuh dalam 

mengisi kuesioner. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa variabel 

pengetahuan keuangan menggunakan skala rasio dengan beberapa indikator 

yang dirujuk oleh (Chen & Volpe, 1998), dimana pertanyaan-pertanyaan yang 
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diajukannya terbilang cukup banyak sehingga menyebabkan responden jenuh 

dalam mengisinya. Oleh karena itu, peneliti menggantinya dengan skala likert 

yang dirujuk oleh (Ida & Dwinta, 2010). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Locus of 

Control, Pengetahuan Keuangan dan Pendidikan Keuangan di Keluarga 

Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah locus of control internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 

2. Apakah locus of control eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 

3. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 

4. Apakah pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah locus of control internal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui apakah locus of control eksternal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui apakah pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi teoritis  

Penelitian diharapkan memberi tambahan bukti empiris mengenai locus 

of control, pengetahuan keuangan dan pendidikan keuangan di keluarga 

terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

2. Kontribusi praktis  

a. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga 

dapat menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang berkualitas dalam 

melakukan pengelolaan keuangan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baru dengan 

adanya penambahan pendidikan keuangan di keluarga sebagai variabel 

independen yang baru sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan finansial diperoleh dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

Penelitian ini memperbaiki keterbatasan pada penelitian replikasi 

dari (Mufidah, 2018). 

Rendahnya hasil nilai R2 

menyebabkan perlunya 

variabel tambahan yang 

dapat mempengaruhi 

perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa 

seperti yang disarankan 

oleh peneliti sebelumnya, 

yaitu variabel pendidikan 

keuangan di keluarga. 

Instrumen skala rasio pada 

variabel pengetahuan 

keuangan yang digunakan 

oleh  (Mufidah, 2018) 

kurang tepat sehingga 

diperlukan untuk 

menggantinya dengan 

skala likert dari penelitian 

(Candana & Aswani, 

2019). 

Variabel pengetahuan 

keuangan dalam penelitian 

dengan indikator yang dirujuk 

oleh (Chen & Volpe, 1998) 

terlalu banyak sehingga 

responden cenderung jenuh 

dalam mengisi kuesioner. 

Maka perlu diganti dengan 

indikator yang dirujuk oleh 

(Candana & Aswani, 2019). 

Theory of 

Planned 

Behavior 

Attitude towards 

behavior 

Perceived 

Behavior Control 

 

Subjective Norm 

Pengetahuan 

Keuangan 

Locus of Control 

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Mahasiswa 

Penambahan variabel pendidikan 

keuangan di keluarga dari replikasi 

penelitian (Putri, 2017) 

Perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa cenderung bersifat 

tidak stabil (Suryanto, 2017). 

Gambar 1.1 – Kerangka Pikir 
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Perilaku pengelolaan keuangan sangatlah dibutuhkan untuk menghindari 

terjadinya masalah-masalah keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Suryanto, 2017), perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa 

cenderung bersifat tidak stabil. Untuk memiliki perilaku pengelolaan keuangan 

yang baik dan tepat, maka diperlukan kecerdasan finansial yang diperoleh dari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa seperti locus of control, pengetahuan keuangan dan pendidikan 

keuangan di keluarga. Penelitian ini memperbaiki keterbatasan pada penelitian 

replikasi (Mufidah, 2018), yaitu rendahnya hasil nilai R2 sehingga menyebabkan 

perlunya variabel tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa seperti yang disarankan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 

variabel pendidikan keuangan di keluarga berdasarkan theory of planned 

behavior yang diambil dari penelitian (Putri, 2017). Instrumen skala rasio pada 

variabel pengetahuan keuangan yang digunakan oleh (Mufidah, 2018) kurang 

tepat sehingga diperlukan untuk menggantinya dengan skala likert dari 

penelitian (Candana & Aswani, 2019). Kemudian, variabel pengetahuan 

keuangan dalam penelitian dengan indikator yang dirujuk oleh (Chen & Volpe, 

1998) terlalu banyak sehingga perlu diganti dengan indikator yang dirujuk oleh 

(Candana & Aswani, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 


