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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

4.1 Gambaran Umum Responden  

Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti menyebarkan kuesioner 

kepada mahasiswa program studi akuntansi yang telah menempuh mata kuliah 

manajemen keuangan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan 

Universitas Stikubank Semarang. Dari 223 kuesioner yang disebar, terdapat 141 

kuesioner yang kembali. Berikut jumlah responden yang telah didapatkan oleh 

peneliti : 

Tabel 4.1 Gambaran Responden 

Universitas 
Sampel 

Minimal 

Kuesioner 

yang disebar 

Kuesioner 

yang kembali 

Kuesioner 

yang diolah 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 
13 30 28 27 

Universitas Dian 

Nuswantoro 
17 28 20 20 

Universitas 

Diponegoro 
13 26 20 20 

Universitas Negeri 

Semarang 
12 35 19 15 

Universitas Islam 

Sultan Agung 
28 78 33 31 
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Universitas 

Stikubank 
17 26 21 20 

Total 100 223 141 133 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.1 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 133 saja karena identitas (tanggal lahir) yang diberikan 

responden kurang tepat sehingga peneliti perlu untuk menghapus 8 jawaban 

responden. Berdasarkan perhitungan sampel minimal pada penelitian ini adalah 

sebanyak 100 orang sehingga jumlah sampel yang didapatkan oleh peneliti 

sudah mencapai sampel minimalnya. Data yang dapat diolah terdiri dari 27 

responden dari Universitas Katolik Soegijapranata, 20 responden dari 

Universitas Dian Nuswantoro, 20 responden dari Universitas Diponegoro, 15 

responden dari Universitas Negeri Semarang, 31 dari Universitas Islam Sultan 

Agung dan 20 responden dari Universitas Stikubank. Kemudian, gambaran 

umum responden seperti jenis kelamin, usia, asal universitas, angkatan, mata 

kuliah manajemen keuangan, pengalaman bekerja dan pendapatan orang tua 

yang diterima setiap bulan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki - laki 38 28,6% 

Perempuan 95 71,4% 

Total 133 100% 

Usia 

17 tahun  1 0,8% 
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18 tahun 0 0% 

19 tahun 11 8,3% 

20 tahun 37 27,8% 

21 tahun 47 35,3% 

22 tahun 27 20,3% 

23 tahun 9 6,7% 

24 tahun 1 0,8% 

Total 133 100% 

Asal Universitas 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 
27 20,3% 

Universitas Dian 

Nuswantoro 
20 15% 

Universitas Diponegoro 20 15% 

Universitas Negeri 

Semarang 
15 10,6% 

Universitas Islam Sultan 

Agung 
31 24,1% 

Universitas Stikubank 20 15% 

Total 133 100% 

Angkatan 

2017 42 31,6% 



 

48 
 

2018 45 33,8% 

2019 39 29,3% 

2020 7 5,3% 

Total 133 100% 

Pengalaman Bekerja 

Pernah Bekerja 

(Sekarang tidak) 
29 21,8% 

Sekarang Bekerja 20 15% 

Belum Pernah 84 63,2% 

Total 133 100% 

Pendapatan Yang Diterima Orang Tua 

Rp < 2.810.025,00 46 34,6% 

Rp 2.810.025,00 - Rp 

4.500.000,00/bulan 
44 33,1% 

Rp 4.500.001,00 - Rp 

6.200.000,00/bulan 
13 9,8% 

Rp 6.200.001,00 - Rp 

7.900.000,00/bulan 
8 6% 

Rp 7.900.0001,00 - Rp 

10.000.000,00/bulan 
15 11,3% 

Rp >10.000.000,00/bulan 7 5,2% 

Total 133 100% 

Sumber : data primer diolah (2021) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan total responden sebanyak 133 

mahasiswa S1 akuntansi yang terdiri dari 38 responden yang berjenis kelamin 

laki – laki dan 95 responden yang berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari 

usianya, responden dalam penelitian ini mayoritas berusia 21 tahun sehingga 

mayoritas angkatan dalam penelitian ini adalah angkatan  2018. Selanjutnya, 

dalam penelitian ini terdapat 27 mahasiswa yang berasal dari Universitas 

Katolik Soegijapranata; 20 mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro; 20 

mahasiswa dari Universitas Diponegoro; 15 mahasiswa dari Universitas Negeri 

Semarang; 31 mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung; dan 20 

mahasiswa dari Universitas Stikubank. Kemudian, sebanyak 84 mahasiswa 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini belum pernah bekerja; 20 mahasiswa 

sedang bekerja; dan 29 mahasiswa pernah bekerja. Artinya, mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah pernah bekerja. 

Lalu, dilihat dari pendapatan yang diterima oleh orang tua responden, tingkat 

pendapatan orang tua yang kurang dari Rp 2.810.025,00 sebanyak 46 

mahasiswa, sedangkan tingkat pendapatan orang tua yang lebih dari Rp 

2.810.025,00  sebanyak 87 mahasiswa. Artinya, mayoritas responden dalam 

penelitian ini berasal dari keluarga yang mampu. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji Validitas 

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengukur pertanyan-pertanyaan pada kuesioner dalam mendefinisikan 

suatu variabel, apakah valid atau tidak. Uji validitas kuesioner diukur 

dengan menggunakan program pengolah data SPSS (Statistical Package 

of Social Sciences). Pernyataan dalam kuesioner dapat dinyatakan valid 

apabila nilai cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha 

instrument. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Locus of Control Internal 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LOC Internal 1 0,754 0,784 Valid 

LOC Internal 2 0,702 0,784 Valid 

LOC Internal 3 0,780 0,784 Valid 

LOC Internal 4 0,685 0,784 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha if item deleted < cronbach alpha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel pada Locus 

of Control internal dinyatakan valid. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Locus of Control Eksternal 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LOC Eksternal 5 0,799 0,750 Tidak Valid 

LOC Eksternal 6 0,676 0,750 Valid 

LOC Eksternal 7 0,616 0,750 Valid 

LOC Eksternal 8 0,655 0,750 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 

pernyataan yang tidak valid (LOC Eksternal 5) karena nilai 

cronbach alpha if item deleted > cronbach alpha instrument. 

Oleh karena itu, pernyataan LOC Eksternal 5 harus dihilangkan 
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dan melakukan uji ulang hingga semua pernyataan valid. Hasil 

uji ulang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Ulang Locus of Control Eksternal 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LOC Eksternal 6 0,798 0,799 Valid 

LOC Eksternal 7 0,674 0,799 Valid 

LOC Eksternal 8 0,694 0,799 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 3 item pernyataan variabel Locus of Control 

Eksternal di atas adalah valid. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Keuangan 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

PK 1 0,881 0,889 Valid 

PK 2 0,873 0,889 Valid 

PK 3 0,870 0,889 Valid 

PK 4 0,875 0,889 Valid 

PK 5 0,892 0,889 Tidak Valid 

PK 6 0,876 0,889 Valid 

PK 7 0,875 0,889 Valid 
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PK 8 0,873 0,889 Valid 

PK 9 0,869 0,889 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 

pernyataan yang tidak valid (PK 5) karena nilai cronbach alpha 

if item deleted > cronbach alpha instrument. Oleh karena itu, 

pernyataan PK 5 harus dihilangkan dan melakukan uji ulang 

hingga semua pernyataan valid. Hasil uji ulang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Ulang Pengetahuan Keuangan 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

PK 1 0,888 0,892 Valid 

PK 2 0,878 0,892 Valid 

PK 3 0,875 0,892 Valid 

PK 4 0,881 0,892 Valid 

PK 6 0,881 0,892 Valid 

PK 7 0,878 0,892 Valid 

PK 8 0,877 0,892 Valid 

PK 9 0,873 0,892 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa 8 item pernyataan variabel Pengetahuan 

Keuangan di atas adalah valid. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pendidikan Keuangan di Keluarga 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach Alpha Keterangan 

PKDK 1 0,672 0,663 Tidak Valid 

PKDK 2 0,586 0,663 Valid 

PKDK 3 0,633 0,663 Valid 

PKDK 4 0,698 0,663 Tidak Valid 

PKDK 5 0,553 0,663 Valid 

PKDK 6 0,577 0,663 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat 

pernyataan yang tidak valid (PKDK 1 dan PKDK 4) karena nilai 

cronbach alpha if item deleted > cronbach alpha instrument. 

Oleh karena itu, pernyataan PKDK 1 dan PKDK 4 harus 

dihilangkan dan melakukan uji ulang hingga semua pernyataan 

valid. Hasil uji ulang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Ulang Pertama Pendidikan Keuangan Di 

Keluarga 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach Alpha Keterangan 

PKDK 2 0,712 0,758 Valid 
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PKDK 3 0,760 0,758  Tidak Valid 

PKDK 5 0,643 0,758 Valid 

PKDK 6 0,674 0,758 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada uji validitas 

ulang masih terdapat pernyataan yang tidak valid (PKDK 3) karena 

nilai cronbach alpha if item deleted > cronbach alpha instrument. Oleh 

karena itu, pernyataan PKDK 3 harus dihilangkan dan melakukan uji 

ulang hingga semua pernyataan valid. Hasil uji ulang kedua dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Ulang Kedua Pendidikan Keuangan Di 

Keluarga 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach Alpha Keterangan 

PKDK 2 0,749 0,760 Valid 

PKDK 5 0,607 0,760 Valid 

PKDK 6 0,680 0,760 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 3 item pernyataan variabel Pengetahuan 

Keuangan di atas adalah valid. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

PPK 1 0,592 0,610 Valid 

PPK 2 0,533 0,610 Valid 

PPK 3 0,679 0,610 Tidak Valid 

PPK 4 0,503 0,610 Valid 

PPK 5 0,533 0,610 Valid 

PPK 6 0,550 0,610 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa terdapat 

pernyataan yang tidak valid (PPK 3) karena nilai cronbach alpha 

if item deleted > cronbach alpha instrument. Oleh karena itu, 

pernyataan PPK 3 harus dihilangkan dan melakukan uji ulang 

hingga semua pernyataan valid. Hasil uji ulang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Perilaku Pengelolaan Keuangan 

Pernyataan 
Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

PPK 1 0,661 0,679 Valid 

PPK 2 0,576 0,679 Valid 

PPK 4 0,610 0,679 Valid 

PPK 5 0,613 0,679 Valid 



 

56 
 

PPK 6 0,672 0,679 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 5 item pernyataan variabel Pengetahuan 

Keuangan di atas adalah valid. 

4.2.1 Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengukur kehandalan indikator dari variabel-variabel penelitian yang 

digunakan dalam kuesioner. Untuk mengetahui handal atau tidaknya 

dapat dilihat dengan menggunakan program pengolah data SPSS 

(Statistical Package of Social Sciences) model cronbach alpha (α). Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha (α) > 0,6. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Locus of Control Internal 0,784 Reliabel 

Locus of Control Eksternal 0,799 Reliabel 

Pengetahuan Keuangan 0,892 Reliabel 

Pendidikan Keuangan di 

Keluarga 
0,760 Reliabel 

Perilaku Pengelolaan Keuangan 0,679 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas menyatakan bahwa nilai cronbach 

alpha (α) > 0,6 sehingga menunjukkan tingkat kategori realibilitas yang 
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tinggi. Maka, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan dalam 

kuesioner reliabel. 

4.3 Uji Deskriptif 

4.3.1 Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini, uji deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran terkait locus of control, pengetahuan keuangan, 

pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan keuangan. 

Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil rata-rata (mean). Dari hasil 

tersebut dapat diketahui apakah locus of control, pengetahuan keuangan, 

pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa berada pada kategori tinggi/baik, sedang/cukup atau 

rendah/kurang. Berikut hasil uji statistik deskriptif : 

 Tabel 4.14 Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Kategori 

Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

Locus of 

Control 

Internal 

4 - 20 12 - 20 17,83 4 – 9,33 9,34 – 14,67 14,68 – 20,01 Tinggi 

Locus of 

Control 

Eksternal 

3 - 15 4 - 20 10,68 3 - 7 8 - 12 13 - 17 Sedang 

Pengetahuan 

Keuangan 
8 - 40 22 - 45 30,02 8 – 18,67 18,68 – 29,35 29,36 – 40,03 Tinggi 
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Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel locus of control 

internal memiliki rata-rata sebesar 17,83 sehingga masuk ke dalam kategori 

tinggi. Artinya, sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian 

ini memiliki locus of control internal yang tinggi atau memiliki keyakinan yang 

tinggi terhadap kegagalan atau kesuksesan pengelolaan keuangan yang 

dicapainya merupakan hasil usaha dari dalam dirinya sendiri. 

Kemudian, variabel locus of control eksternal memiliki rata-rata sebesar 

10,68 yang masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden dalam penelitian ini cukup cenderung memiliki keyakinan bahwa 

kegagalan atau kesuksesan pengelolaan keuangan yang dicapainya disebabkan 

oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya. 

Selanjutnya, variabel pengetahuan keuangan memiliki rata-rata sebesar 

30,02 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Ini artinya, mayoritas responden 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki pengetahuan keuangan yang 

baik dan luas dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan 

keuangannya. 

Berikutnya, variabel pendidikan keuangan di keluarga memiliki rata-rata 

sebesar 13,39 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menujukkan bahwa 

sebagian besar responden dalam penelitian ini memperoleh pendidikan 

keuangan di keluarga mengenai pengelolaan keuangan dengan baik.  

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

3 - 15 17 - 30 13,39 3 - 7 8 - 12 13 - 17 Tinggi 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

5 - 25 18 - 30 22,13 5 – 11,67 11,68 – 18,35 18,36 – 25,03 Tinggi 
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Yang terakhir, variabel perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa 

akuntansi memiliki rata-rata sebesar 22,13 yang masuk ke dalam kategori tinggi. 

Ini artinya, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat mengontrol pengeluarannya, 

memiliki rencana keuangan untuk masa depan dan memiliki simpanan jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

 

4.3.2 Compare Means Variabel 

Pada penelitian ini, compare means dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran umum responden dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian seperti locus of control, pengetahuan 

keuangan, pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan 

keuangan. Sementara itu, gambaran umum responden yang terkait adalah 

jenis kelamin, usia, asal universitas, angkatan, pengalaman bekerja dan 

pendapatan yang diterima orang tua. Berikut hasil uji compare means : 

Tabel 4.15 Compare Means 

Keterangan Jumlah 

Locus of 

Control 

Internal 

Locus of 

Control 

Eksternal 

Pengetahuan 

Keuangan 

Pendidikan 

Keuangan 

di 

Keluarga 

Perilaku 

Pengelolaan 

Keuangan 

Mean Mean Mean Mean Mean 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 38 18,29 10,71 32,11 13,68 22,53 

Perempuan 95 17,64 10,66 29,18 13,27 21,97 

Sig.  0,99 0,928 0,004 0,256 0,259 
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Usia 

17 tahun 1 20,00 12,00 21,00 14,00 18,00 

18 tahun 0 0 0 0 0 0 

19 tahun 11 18,27 10,18 30,64 14,36 23,18 

20 tahun 37 17,41 10,62 29,00 13,27 21,65 

21 tahun 47 17,77 10,66 30,02 12,79 22,19 

22 tahun 27 18,07 10,96 31,00 14,00 22,30 

23 tahun 9 18,67 10,44 31,33 13,89 22,33 

24 tahun 1 15,00 12,00 31,00 14,00 23,00 

Sig.  0,314 0,977 0,450 0,66 0,424 

Asal Universitas 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 
27 17,81 11,30 30,56 12,56 21,93 

Universitas Dian 

Nuswantoro 
20 18,35 11,00 30,70 13,80 21,58 

Universitas 

Diponegoro 
20 17,75 9,35 27,70 13,05 22,15 

Universitas Negeri 

Semarang 
15 17,67 10,80 32,73 13,53 22,13 

Universitas Islam 

Sultan Agung 
31 17,55 10,94 29,61 13,48 22,03 
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Universitas 

Stikubank 
20 17,95 10,35 29,50 14,20 22,80 

Sig.  0,843 0,210 0,125 0,052 0,879 

Angkatan 

2017 42 18,02 11,17 30,50 13,45 22,24 

2018 45 17,82 10,53 30,62 13,38 22,02 

2019 39 17,49 10,15 29,31 13,23 22,13 

2020 7 18,57 11,57 27,14 14,00 22,14 

Sig.  0,498 0,293 0,308 0,789 0,985 

Pengalaman Bekerja 

Pernah Bekerja 

(Sekarang tidak) 
29 17,97 10,24 30,86 12,83 22,41 

Sekarang Bekerja 20 17,90 10,85 29,70 13,65 22,95 

Belum Pernah 84 17,76 10,79 29,80 13,52 21,83 

Sig.  0,887 0,618 0,630 0,182 0,173 

Pendapatan Yang Diterima Orang Tua 

Rp < 2.810.025,00 46 17,65 10,39 29,33 13,41 22,09 

Rp 2.810.025,00 - Rp 

4.500.000,00/bulan 
44 17,86 10,48 29,45 13,50 21,66 

Rp 4.500.001,00 - Rp 

6.200.000,00/bulan 
13 17,77 10,85 33,00 13,54 22,85 
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Rp 6.200.001,00 - Rp 

7.900.000,00/bulan 
8 18,25 10,25 32,75 13.13 22.00 

Rp 7.900.0001,00 - 

Rp 

10.000.000,00/bulan 

15 17,67 11,27 30,33 13,27 22,93 

Rp 

>10.000.000,00/bulan 
7 18,71 12,71 28,71 12,86 22,43 

Sig.  0,838 0,339 0,163 0,962 0,544 

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa mahasiswa akuntansi 

laki-laki memiliki rata-rata locus of control internal, locus of control 

eksternal, pengetahuan keuangan, pendidikan keuangan di keluarga dan 

perilaku pengelolaan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan akuntansi 

perempuan. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa akuntansi laki-laki 

memiliki teori-teori dan penerapan keuangan yang lebih baik 

dibandingkan mahasiswa akuntansi perempuan sehingga laki-laki 

memiliki rata-rata yang tinggi di seluruh variabel dalam penelitian ini. 

Hasil pengujian nilai signifikansi masing-masing variabel 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa variabel locus of control 

internal, locus of control eksternal, pendidikan keuangan di keluarga, dan 

perilaku pengelolaan keuangan di atas 0,1 sehingga dapat diartikan jenis 

kelamin tidak dapat mempengaruhi locus of control internal, locus of 

control eksternal, pendidikan keuangan di kelaurga, dan perilaku 

pengelolaan keuangan serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada 

mahasiswa akuntansi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, nilai 

signifikansi variabel pengetahuan keuangan di bawah 0,1 artinya jenis 

kelamin dapat mempengaruhi pengetahuan keuangan dan terdapat 
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perbedaan signifikan pada mahasiswa akuntansi laki-laki dan 

perempuan. 

Rata-rata locus of control internal paling tinggi, yaitu sebesar 

20,00 dimiliki oleh mahasiswa yang berusia 17 tahun, sedangkan rata-

rata locus of control eksternal yang paling tinggi, yaitu sebesar 12,00 

dimiliki oleh mahasiswa yang berusia 17 dan 24 tahun. Kemudian, 

mahasiswa yang berusia 23 tahun memiliki rata-rata pengetahuan 

keuangan dan pendidikan keuangan di keluarga yang paling tinggi 

dibandingkan mahasiswa lainnya. Selanjutnya, mahasiswa akuntansi 

yang berusia 19 tahun memiliki rata-rata pendidikan keuangan di 

keluarga dan perilaku pengelolaan keuangan yang paling tinggi sehingga 

dapat diartikan bahwa pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi yang berusia 19 tahun lebih 

baik dalam mengontrol pengeluaran, membayar tagihan, merencanakan 

keuangan untuk masa depan dan memiliki simpanan baik untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Hasil pengujian nilai signifikansi masing-masing variabel 

berdasarkan usia menunjukkan bahwa variabel locus of control internal, 

locus of control eksternal, pengetahuan keuangan, pendidikan keuangan 

di keluarga, dan perilaku pengelolaan keuangan di atas 0,1 sehingga 

dapat diartikan usia tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel dalam 

penelitian ini serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada mahasiswa 

akuntansi usia 17-24 tahun.  

Berikutnya, mahasiswa akuntansi dari Universitas Dian 

Nuswantoro memiliki rata-rata locus of control internal yang paling 

tinggi di antara mahasiswa dari Universitas lainnya. Ini artinya, 

mayoritas mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro memiliki keyakinan 

bahwa kesuksesan ataupun kegagalan pengelolaan keuangan yang 

dicapainya merupakan hasil usaha dari dirinya sendiri. Sementara itu, 

rata-rata locus of control eksternal yang paling tinggi diperoleh oleh 
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mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu sebesar 11,30 

sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata memiliki persepsi mengenai kesuksesan ataupun 

kegagalan pengelolaan keuangan yang dicapainya disebabkan oleh 

faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya. Rata-rata pengetahuan 

keuangan yang dimiliki mahasiswa Universitas Negeri Semarang lebih 

tinggi dibandingkan mahasiswa dari universitas lainnya, yaitu sebesar 

32,73. Ini artinya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang lebih 

memiliki pengetahuan keuangan yang baik dalam mengelola dan 

mengambil keputusan keuangannya. Selanjutnya, mahasiswa Universitas 

Stikubank memiliki rata-rata pendidikan keuangan di keluarga dan 

perilaku pengelolaan keuangan yang paling tinggi, yaitu sebesar 14,20  

pada variabel pendidikan keuangan di keluarga dan 22,80 pada variabel 

perilaku pengelolaan keuangan. 

Hasil pengujian nilai signifikansi masing-masing variabel 

berdasarkan asal universitas menunjukkan bahwa variabel locus of 

control internal, locus of control eksternal, pengetahuan keuangan, dan 

perilaku pengelolaan keuangan di atas 0,1 sehingga dapat diartikan asal 

universitas tidak dapat mempengaruhi locus of control internal, locus of 

control eksternal, pengetahuan keuangan, dan perilaku pengelolaan 

keuangan serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada mahasiswa 

akuntansi dari universitas yang memiliki program studi Akuntansi 

dengan akreditasi A. Sementara itu, nilai signifikansi variabel pendidikan 

keuangan di keluarga di bawah 0,1 artinya asal universitas dapat 

mempengaruhi pendidikan keuangan di keluarga dan terdapat perbedaan 

signifikan pada mahasiswa akuntansi dari universitas yang memiliki 

program studi Akuntansi dengan akreditasi A.  

Rata-rata locus of control internal, locus of control eksternal dan 

pendidikan keuangan di keluarga yang dimiliki oleh mahasiswa 

akuntansi angkatan 2020 merupakan rata-rata tertinggi dibandingkan 
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angkatan lainnya. Sementara itu, rata-rata pengetahuan keuangan 

mahasiswa akuntansi angkatan 2018 paling tinggi, yakni sebesar 30,62. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi angkatan 2018 

cenderung lebih memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik dalam 

mengelola dan mengambil keputusan keuangannya dibandingkan 

mahasiswa angkatan lainnya. Kemudian, mahasiswa akuntansi angkatan 

2017 memiliki rata-rata perilaku pengelolaan keuangan yang paling 

tinggi yakni sebesar 22,24 sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa 

akuntansi angkatan 2017 lebih baik dalam mengontrol pengeluaran, 

membayar tagihan, merencanakan keuangan untuk masa depan dan 

memiliki simpanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.  

Mahasiswa akuntansi yang pernah bekerja memiliki rata-rata 

locus of control internal dan pengetahuan keuangan yang paling tinggi 

dibandingkan mahasiswa yang sedang bekerja atau pun yang belum 

pernah bekerja. Artinya, mahasiswa akuntansi yang pernah bekerja lebih 

memiliki keyakinan bahwa kesuksesan ataupun kegagalan pengelolaan 

keuangan yang dicapainya merupakan hasil usaha dari dirinya sendiri 

dan mereka juga memiliki pengetahuan keuangan mengenai pengelolaan 

keuangan dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik 

dibandingkan mahasiswa akuntansi yang sedang bekerja dan mahasiswa 

yang belum pernah bekerja. Sementara itu, mahasiswa akuntansi yang 

sedang bekerja lebih cenderung memiliki locus of control eksternal, 

pendidikan keuangan di keluarga dan perilaku pengelolaan keuangan 

yang paling tinggi. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa yang sedang 

bekerja lebih meyakini faktor-faktor eksternal lah yang dapat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami, seperti 

faktor nasib, jabatan dan lainnya. Mahasiswa yang sedang bekerja juga 

memiliki pendidikan keuangan di keluarga yang baik dan perilaku 

pengelolaan keuangan yang baik karena mereka diajarkan oleh 

keluarganya untuk dapat mengelola keuangan yang baik dibandingkan 
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mahasiswa yang pernah bekerja dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja. 

Hasil pengujian nilai signifikansi masing-masing variabel 

berdasarkan pengalaman bekerja menunjukkan bahwa variabel locus of 

control internal, locus of control eksternal, pengetahuan keuangan, 

pendidikan keuangan di keluarga, dan perilaku pengelolaan keuangan di 

atas 0,1 sehingga dapat diartikan pengalaman bekerja tidak dapat 

mempengaruhi variabel-variabel dalam penelitian ini serta tidak terdapat 

perbedaan signifikan pada mahasiswa akuntansi yang sudah pernah 

bekerja, sedang bekerja, dan belum pernah bekerja.  

Ditinjau dari pendapatan yang diterima orang tua, rata-rata 

tertinggi locus of control internal dan locus of control eksternal dimiliki 

oleh mahasiswa yang orang tuanya menerima pendapatan Rp 

>10.000.000,00. Sedangkan, mahasiswa yang orang tua nya menerima 

pendapatan Rp 4.500.001,00 – Rp 6.200.000,00 memiliki rata-rata 

pengetahuan keuangan dan pendidikan keuangan di keluarga yang paling 

tinggi. Kemudian, mahasiswa yang orang tua nya menerima pendapatan 

Rp 7.900.0001,00 - Rp 10.000.000,00 memiliki rata-rata perilaku 

pengelolaan keuangan yang paling tinggi.  

Hasil pengujian nilai signifikansi masing-masing variabel 

berdasarkan pendapatan yang diterima orang tua menunjukkan bahwa 

variabel locus of control internal, locus of control eksternal, pengetahuan 

keuangan, pendidikan keuangan di keluarga, dan perilaku pengelolaan 

keuangan di atas 0,1 sehingga dapat diartikan pendapatan yang diterima 

orang tua tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel dalam penelitian 

ini serta tidak terdapat perbedaan signifikan pada mahasiswa akuntansi 

yang orang tua nya menerima pendapatan Rp < 2.810.025,00 – Rp > 

10.000.000,00.  
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji normalitas data, apakah variabel dependen dan variabel independen 

yang digunakan berdistribusi dengan normal atau tidak. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai sig. > 0,1. Begitu pun sebaliknya, jika nilai sig. 

< 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

Standardized 

Residual 
Keterangan 

0,200 Normal 

Sumber :Lampiran 6 

Berdasarkan tabel 4.16 menujukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,200 sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi 

normal.   

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen pada penelitian. 

Model regresi yang baik jika terbebas dari multikolinearitas. Data 

menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai 

VIF ≤  10. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Locus of 

Control Internal 
0,844 1,185 

Bebas 

Multikolinearitas 
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Locus of 

Control 

Eksternal 

0,941 1,062 
Bebas 

Multikolinearitas 

Pengetahuan 

Keuangan 
0,923 1,083 

Bebas 

Multikolinearitas 

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

0,874 1,144 
Bebas 

Multikolinearitas 

Sumber : Lampiran 6 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas pada variabel independen dan dependen. Hal ini dibuktikan 

melalui tidak adanya nilai tolerance yang  kurang dari 0,10 atau pun nilai VIF 

yang lebih dari 10. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan 

untuk menguji perbedaan variance residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik jika terbebas dari 

heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai sig. > 

0,1 maka model regresi bebas heteroskedastisitas. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Locus of Control 

Internal 
0,472 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Locus of Control 

Eksternal 
0,156 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Pengetahuan 

Keuangan 
0,147 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

0,231 
Bebas 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Lampiran 6 
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Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Hal 

ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi yang lebih dari 0,1. Ini artinya, 

tidak terdapat perbedaan variance dalam instrumen pada setiap variabel 

independen yang digunakan. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji F 

Pada penelitian ini, uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara 

bersamaan terhadap variabel dependen. Jika nilai sig. F < 0,1 maka variabel 

independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Berikut hasil uji F : 

Tabel 4.19 Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 238,803 4 59,701 12,091 0,000 

Residual 632,024 128 4,938   

Total 870,827 132    

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan nilai F sebesar 

12,091 dengan nilai sig 0,000 yang artinya nilai sig. < 0,1. Artinya, variabel 

independen pada penelitian ini dapat berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama atau secara simultan signifikan. 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pada penelitian ini, uji R2 dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin besar 

nilai R2 maka prediksi dari model regresi akan semakin baik sehingga 

menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen. Berikut hasil uji R2 : 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,524 0,274 0,252 2,222 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.20 menujukkan nilai Adjusted R Square sebesar 

0,252. Artinya, variabel independen locus of control internal, locus of control 

eksternal, pengetahuan keuangan dan pendidikan keuangan di keluarga dapat 

menjelaskan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa sebesar 25,2%  

4.5.3 Uji T 

Pada penelitian ini, uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan pengujian 

hipotesis satu arah (one tailed). Hipotesis dapat diterima apabila nilai t hitung 

> t tabel. Berikut hasil uji T : 

Tabel 4.21 Hasil Uji T 

Variabel Beta T hitung T tabel Keterangan 

Constant 8,580    

Locus of 

Control 

Internal 

0,295 2,863 1,288 Diterima 

Locus of 

Control 

Eksternal 

0,011 0,148 1,288 Ditolak 

Pengetahuan 

keuangan 
0,124 3,307 1,288 Diterima 
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Pendidikan 

Keuangan di 

Keluarga 

0,331 3,009 1,288 Diterima 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.21, maka diperoleh persamaan regresi berganda 

pada penelitian ini, yakni: 

PPK = α + b1LOCI + b2LOCE +b3PK + b4PKDK + e 

PPK = 8,580 + 0,295 LOCI + 0,011 LOCE + 0,124 PK + 0,331 PKDK + 0,1 

Keterangan : 

Y  : Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa 

α   : koefisien konstanta 

b1, b2, b3   : koefisien regresi 

LOCI   : Locus of Control Internal 

LOCE  : Locus of Control Eksternal 

PK   : Pengetahuan Keuangan 

PKDK  : Pendidikan Keuangan di Keluarga 

e     : error 

Tabel 4.16 di atas menunjukkan t hitung variabel locus of control 

internal sebesar 2,863 dan nilai t tabelnya sebesar 1,288 sehingga dapat 

diartikan t hitung > t tabel. Kemudian, koefisien beta positif sebesar 0,295. 

Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 1a pada penelitian ini diterima. Artinya, 

locus of control internal berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa.  

Selanjutnya, nilai t hitung pada variabel variabel locus of control 

eksternal sebesar 0,148 dan nilai t tabelnya sebesar 1,288 sehingga dapat 

diartikan t hitung < t tabel. Kemudian, koefisien beta positif sebesar 0,011. 

Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 1b pada penelitian ini ditolak. Artinya, 

locus of control eksternal tidak berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan 

keuangan mahasiswa. 
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Nilai t hitung pada variabel pengetahuan keuangan sebesar 3,307 

dan nilai t tabelnya sebesar 1,288 sehingga dapat diartikan t hitung > t tabel. 

Kemudian, koefisien beta positif adalah sebesar 0,124. Hal ini menyatakan 

bahwa hipotesis 2 pada penelitian ini diterima. Artinya, pengetahuan 

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa. 

Terakhir, nilai t hitung pada variabel pendidikan keuangan di 

keluarga sebesar 3,009 dan nilai t tabelnya sebesar 1,288 sehingga dapat 

diartikan t hitung > t tabel. Kemudian, koefisien beta positif adalah sebesar 

0,331. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 3 pada penelitian ini diterima. 

Artinya, pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

4.6  Pembahasan 

Faktor-faktor dalam theory of planned behavior tercermin dalam 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini. Faktor perceived behavioral control yang 

diartikan sebagai tindakan atau keyakinan seseorang akan mempengaruhi hasil 

yang akan diperolehnya sesuai dengan variabel locus of control. Locus of 

control merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol 

tindakannya terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Jadi, mahasiswa 

akuntansi dengan locus of control internal akan cenderung memiliki keyakinan 

yang tinggi bahwa keberhasilan ataupun kegagalannya yang dicapainya itu 

merupakan hasil usaha, keterampilan dan kemampuan dari dalam dirinya 

sendiri sehingga keyakinan yang dimiliki mahasiswa dapat membuat perilaku 

pengelolaan keuangannya menjadi lebih tepat dan bijak. Berbeda dengan 

mahasiswa akuntansi yang memiliki locus of control eksternal, mereka akan 

cenderung kurang yakin terhadap usaha, keterampilan dan kemampuan yang 

dimilikinya sehingga keberhasilan atau pun kegagalan yang dialaminya 

disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dirinya sendiri seperti nasib, 

takdir, jabatan dan lainnya. Kemudian, faktor attitude towards behavior yang 

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh 
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faktor latar belakang individu yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu personal 

seperti general attitude, value, emotions; faktor sosial seperti age, gender, 

religious, income; dan faktor informasi seperti knowledge, experience dan 

media sesuai dengan variabel pengetahuan keuangan. Salah satu faktor yang 

termasuk dalam dimensi adalah knowledge. Pengetahuan keuangan yang 

dimiliki seseorang dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangannya 

untuk menentukan perilaku pengelolaan keuangannya. Jadi, mahasiswa 

akuntansi yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik dalam mengelola 

dan mengambil keputusan keuangannya akan memudahkan mahasiswa agar 

perilaku pengelolaan keuangannya menjadi lebih tepat dan bijak. Berikutnya, 

faktor subjective norms yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan 

seseorang dipengaruhi tekanan sosial yang ada di sekitarnya sesuai dengan 

variabel pendidikan keuangan di keluarga. Pendidikan keuangan di keluarga 

merupakan salah satu tekanan sosial yang diberikan oleh orang tuanya untuk 

melakukan tindakan dalam mengelola keuangannya. Jadi, mahasiswa 

akuntansi yang menerima pendidikan keuangan yang baik mengenai 

pengelolaan keuangannya dapat membuat perilaku pengelolaan keuangannya 

menjadi lebih tepat dan bijak 

 

 

 

 

 

 

 


