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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh literasi keuangan dan sikap 

terhadap perilaku dan kepuasan manajamen keuangan membutuhkan landasan 

teori sebagai berikut: 

1. Literasi Keuangan (Financial Literacy) 

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar 

terhindar dari masalah keuangan (Rasyid, 2014). Kesulitan keuangan 

bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), 

kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan (miss management) seperti kesalahan penggunaan 

kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial 

dapat menyebabkan stress dan rendahnya kepercayaan diri, bahkan untuk 

sebagian keluarga kondisi tersebut dapat berujung pada perceraian. 

Memiliki literasi keuangan, merupakan hal vital untuk mendapatkan 

kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Definisi financial literacy 

adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, 

membahas uang dan masalah keuangan tanpa (atau meskipun) 

ketidaknyamanan, merencanakan masa depan dan menanggapi kompeten 

untuk peristiwa kehidupan yang memengaruhi keputusan keuangan sehari-

hari, termasuk peristiwa ekonomi secara umum (Sari, 2014). 
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Financial literacy merupakan pengetahuan untuk mengelola keuangan 

dalam pengambilan keputusan keuangan (Rita dan Santoso, 2015).  

Financial literacy digunakan untuk mengambil keputusan keuangan yang 

akan berdampak pada kondisi keuangan sehingga mempengaruhi financial 

satisfaction. Abdullah dan Chong (2014) berpendapat bahwa: “Financial 

literacy is also the combination of consumers’ or investors’ understanding 

of financial products and concepts and their ability and confidence to 

appreciate financial risks and opportunities, to make informed choices, to 

know where to go for help, and to take other effective actions to improve 

their financial well-being.” 

Perilaku keuangan yang baik dapat dilihat dari perencanaan, 

pengelolaan dan juga pengendalian dalam keuangan yang baik pula. Baik 

tidaknya pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kemampuan dan 

pengetahuan seseorang tentang konsep yang ada dalam literasi keuangan. 

Laily (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh setiap individu guna menghindari masalah dalam 

keuangan karena setiap orang sering dihadapkan pada situasi dimana ia 

harus mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan yang lainnya. 

Masalah tersebut terjadi dikarenakan seseorang dibatasi oleh pendapatan 

yang diterimanya untuk memenuhi semua barang yang diinginkannya. 

Selain itu, literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap semua aspek 

keuangan, mulai dari perencanaan dan pengeluaran keuangan, manajemen 

keuangan dan pengambilan keputusan keuangan. Hasil penelitian Andrew, 
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dkk (2014) menyatakan pengetahuan keuangan mempunyai  pengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Sejalan dengan 

itu, Arifin (2017) menyatakan bahwa financial knowledge and locus of 

conrol do affect financial behavior. Diperkuat oleh penelitian Laily (2014) 

yang menyatakan bahwa financial literacy merupakan determinan perilaku 

keuangan. Oleh karena itu, seseorang dengan memiliki pengetahuan 

keuangan yang tinggi akan membuat keputusan pengelolaan keuangan 

yang lebih baik sehingga berdampak pada masa depannya.   

Financial literacy adalah pengambilan keputusan individu yang 

menggunakan kombinasi dari beberapa keterampilan, sumber daya, dan 

pengetahuan kontekstual untuk mengolah informasi dan membuat 

keputusan berdasarkan dengan resiko finansial dari keputusan tersebut. 

Dalam financial literacy terdapat beberapa aspek keuangan yaitu 

(Nababan dan Sadalia, 2014): 

1) Basic Personal Finance 

Dalam Basic Personal Finance mencakup berbagai pemahaman 

dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan seperti perhitungan 

bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, opportunity cost, nilai 

waktu, likuiditas asset, dan lain-lain. 

2) Pengelolaan Uang (Money management) 

Money management mempelajari bagaimana seorang individu 

mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman 
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mengenai financial literacy maka semakin baik pula individu tersebut 

mengelola uang pribadi mereka. 

3) Credit and Debt Management 

  Manajemen Perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara 

sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi 

perkreditan suatu bank. Manajemen hutang atau debt management 

merupakan proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga 

untuk membantu peminjam hutang. Untuk lebih memudahkan 

mengatur hutang lebih baik jika dibuat debt management plan. 

Debt management plan berupa langkah-langkah atau proses dimana 

pihak ketiga membantu pengelolaan hutang dari seseorang. 

Langkah-langkah debt management plan terdiri dari (wikipedia, 2017): 

a) Membuat daftar kreditur dimana seseorang melakukan peminjaman 

beserta jumlah pinjaman yang dilakukan pada masing-masing 

kreditur. 

b) Menggabungkan data-data jumlah utang, jumlah pemasukan, dan 

pengeluaran si peminjam. 

c) Pihak ketiga membantu perencanaan hutang dan membantu 

peminjam untuk menentukan jumlah maksimal dari uang yang 

tersedia untuk pembayaran hutang. 
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4) Menabung dan Investasi (Saving and investment) 

Tabungan (saving) merupakan bagian dari pendapatan masyarakat 

yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi, sedangkan bagian 

dari tabungan yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi 

(menghasilkan barang dan jasa) yang menguntungkan disebut dengan 

investasi (investment).  

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa semakin 

banyak seseorang tersebut mengetahui dan memahami pengetahuan 

keuangan (financial knowledge) maka seseorang itu akan melakukan 

investasi dan menabung uang pribadi mereka dengan baik. 

5) Risiko Manajemen (Risk Management) 

Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat adanya suatu 

ketidakpastian. Ketidakpastian dapat berupa ancaman, pengembangan 

strategi, dan mitigasi risiko. 

Adapun indikator literasi keuangan (financial literacy) menurut Taft, 

Hosein, dan Roshan, 2013), adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan umum keuangan 

b) Pengetahuan tentang menabung 

c) Pengetahuan tentang pinjaman 

d) Pengetahuan tentang investasi 

e) Pengetahuan tentang asuransi 
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2. Sikap Keuangan (Financial Attitudes) 

Sikap merupakan faktor yang mengendalikan perseorangan untuk tidak 

hanya berdiam diri saja dan kondisi pikiran dalam membuat keputusan 

selama transaksi (Bir, 2014). Financial attitude adalah persepsi terhadap 

pentingnya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan 

(Chandra dan Mamarista, 2015). Financial attitude akan berdampak pada 

kondisi keuangan pribadi yang dapat meningkatkan maupun menurunkan 

financial satisfaction. Sikap keuangan dapat dipengaruhi oleh kegiatan 

rutin dan bagaimana seseorang melihat tindakan keuangan dianggap baik 

atau buruk dengan melihat perspektifnya sendiri atau orang lain. Indikator 

financial attitude terdapat pengukuran yang meliputi uang dapat 

diandalkan, penggunaan uang untuk pengendalian orang lain, penggunaan 

uang untuk penyelesaian masalah, penyimpanan uang, kebutuhan akan 

uang, pengontrolan terhadap keuangan (Herdjiono dan Damanik, 2016). 

Sikap keuangan merupakan suatu pola kedisiplinan bagaimana 

seseorang mengelola uangnya. Untuk itu sikap keuangan yang bagus 

menandakan pengendalian diri yang bagus pula. Demi menjamin 

terciptanya sikap keuangan yang bagus, kita perlu mendedikasikan 

kedisiplinan dalam mengelola uang seperti setelah membuat rencana 

keuangan maka ketaatan dalam melaksanakannya sangat penting. Selain 

itu juga, sikap keuangan akan memberikan suatu pandangan yang benar 

tentang bagaimana merespon suatu stimuli untuk mengeluarkan uang 

(Sina, 2016: 59). Menurut Robbins & Judge (2008:92), sikap adalah 
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pernyataan yang evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan terhadap objek,individu, dan peristiwa.  

Sikap memiliki 3 komponen utama yang terdiri dari (Robbins & 

Judge,2008 :93): 

1) Kognitif 

Kognitif adalah opini atau keyakinan dari suatu sikap yang 

menentukan tingkatan untuk sesuatu atau bagian yang lebih penting 

dari sikap. 

2) Afektif (perasaan) 

Perasaan adalah suatu emosional yang berada dalam diri setiap 

individu. Perasaan merupakan suatu pernyataan dari sikap yang 

diambil dan ikut menentukan perilaku yang akan dilakukan oleh setiap 

individu. 

3) Perilaku atau tindakan 

Perilaku atau tindakan merupakan cerminan dari bagaimana 

individu berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau 

seseorang. 

Attitude diperlukan oleh setiap individu setiap hari dan dalam segala 

aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali terhadap aspek keuangan. 

Sikap keuangan atau financial attitude yang dimiliki oleh seseorang akan 

membantu individu tersebut dalam menentukan sikap dan berperilaku 

mereka dalam hal keuangan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, 
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penganggaran keuangan pribadi, atau bagaimana keputusan individu 

mengenai bentuk investasi yang akan diambil. 

Adapun indikator sikap keuangan menurut Barber, Card, Xiao, dan 

Serido (2009) adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran 

2) Menghabiskan uang dalam tabungan 

3) Menyimpan uang setiap bulan untuk masa depan 

4) Investasi jangka panjang  

5) Membayar utang setiap bulan 

 

3. Perilaku Manajemen Keuangan (Financial Management Behavior) 

Financial Behavior mempelajari bagaimana manusia secara aktual 

berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan, khususnya mempelajari 

bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan,perusahaan dan 

pasar keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan 

bahwa perilaku keuangan merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan 

bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan 

keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi (Wicaksono dan Divarda, 

2015). Menurut Suryanto (2017) financial behavior merupakan suatu cara 

yang dilakukan setiap orang untuk memperlakukan, mengelola, dan 

menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya. 

Financial Behavior mempelajari bagaimana manusia secara aktual 

berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan, khususnya mempelajari 

bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan 

pasar keuangan (Wicaksono, 2015). Individu yang memiliki kemampuan 
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untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan 

memiliki masalah keuangan di masa depan dan dapat menunjukkan 

perilaku keuangan yang sehat. Menurut Shefrin (2002) dalam (Lubis, 

2013), perilaku keuangan merupakan hasil interaksi dari psikologis dengan 

tingkah laku keuangan dan performa dari semua tipe kategori investor. 

Financial Behavior merupakan interaksi dari psikologis dengan tingkah 

laku keuangan dan performa dari semua tipe kategori investor. Financial 

Behavior menjadi gambaran cara individu berperilaku ketika dihadapkan 

dengan keputusan keuangan yang harus dibuat. Financial behavior juga 

dapat diartikan sebagai suatu teori yang didasarkan atas ilmu psikologi 

yang berusaha memahami bagaimana emosi dan penyimpanan kognitif 

mempengaruhi perilaku  Tilson 2005 dalam (Lubis, 2013) 

Financial management behaviour (Perilaku keuangan manajemen) 

adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, menganggarkan, 

mengelolaan, mengendalikan, mencari serta menyimpan dana keuangan 

sehari-hari yang dimiliki. Financial management behavior berkaitan 

dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait cara mengelola 

keuangan. Tanggung jawab dalam hal keuangan merupakan proses 

mengelola keuangan serta proses menguasai penggunaan aset keuangan 

maupun aset-aset yang lain dengan produktif. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel financial management behavior berdasar pada 

Herdjiono dan Damanik (2016) meliputi pertimbangan dalam pembelian 

barang, pembayaran tagihan tepat waktu, pencatatan pengeluaran bulanan, 
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keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan anggaran 

keuangan, penyisihan uang untuk tabungan atau investasi, membayar 

kewajiban atau hutang tepat waktu. 

Adapun indikator perilaku manajemen keuangan (financial 

management) menurut Atkinson dan Messy (2012), adalah sebagai 

berikut: 

1) Kemampuan membayar pembelian potensialnya 

2) Membayar kewajibannya tepat waktu 

3) Mencermati catatan yang berhubungan dengan urusan keuangan. 

4) Menetapkan tujuan keuangan jangka panjang dan usaha untuk 

mencapainya 

4. Kepuasan manajemen keuangan (Financial Management Satisfaction) 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan 

bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu 

memadai” (Tjiptono dalam Sarjono, 2007). Kepuasan asal katanya adalah 

puas yang berartimerasa senang, lega, kenyang, dan sebagainya karena 

sudah merasai secukup - cukupnya atau sudah terpenuhi hasrat hatinya 

(Suharno dan Retnoningsih, 2012:393).  

Kepuasan manajemen keuangan adalah situasi mengenai tingkat 

kepuasan terhadap kondisi keuangan pribadi (Archuleta, Dale dan Spann,  

2013). Demikian pula, Joo dan Grable (2004), menyatakan bahwa 

financial satisfaction termasuk kepuasan dengan satu tujuan (materi) dan 
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non materi (Coskuner, 2016). Alasan mengapa seseorang harus melakukan 

aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan (Sodiq, 2015). Financial satisfaction merupakan evaluasi 

kepuasan tiap-tiap individu terhadap kondisi keuangan pribadi (Mugenda, 

1998). Menurut (Toscano, 2006) kepuasan manajemen keuangan adalah 

kepuasan seseorang terhadap kondisi keuangan pribadi. (Mugenda, 1998) 

mengartikan kepuasan manajemen keuangan sebagai persepsi subjektif 

individu pada kecukupan sumber daya keuangan yang dimiliki. Oleh 

karena itu, kepuasan manajemen keuangan merupakan salah satu 

komponen dari kehidupan yang ditandai dengan ketercukupan aset 

keuangan. Berpijak pada definisi tersebut tampak bahwa mencapai atau 

tidak mencapai kepuasan manajemen keuangan ditentukan oleh bagaimana 

mengelola uang.  

Selain daripada itu tampak bahwa kepuasan manajemen keuangan 

merupakan salah satu kewajiban bagi siapa saja untuk mewujudkannya. 

Financial satisfaction dapat diukur melalui cara pandang seseorang 

terhadap kepuasan dari income yang diterima, kemampuan dapat 

mengatasi masalah keuangan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, level hutang yang dimiliki, jumlah tabungan, ketersediaan uang 

untuk kebutuhan dimasa depan, serta tujuan hidup (Mugenda, 1998). 

Penilaian financial satisfaction dapat dilakukan secara objektif maupun 
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secara subjektif. Penilaian secara objektif yaitu melihat dari kondisi 

keuangan secara riil. Penilaian subjektif merupakan penilaian dari dalam 

diri masing-masing individu dalam melihat kondisi keuangan. Financial 

satisfaction dapat dinilai secara terpisah, yaitu berdasarkan objektif saja 

atau berdasarkan subjektif saja, maupun secara bersama-sama Menurut 

(Toscano, 2006) penilaian secara subjektif masing-masing individu 

terhadap financial satisfaction dinilai lebih akurat karena setiap individu 

dapat menilai kondisi keuangan saat ini terhadap kondisi dimasa lalu, 

ekspektasi dimasa depan, dan standar sosial, dibandingkan melihat kondisi 

keuangan secara objektif saja. Cara mengukur financial satisfaction 

disesuaikan terhadap sampel  yang di uji. 

Adapun indikator kepuasan manajemen keuangan menurut Chandra 

dan Mamarista (2015) adalah dapat diukur dengan perasaan puas terhadap: 

1) Jumlah saldo tabungan 

2) Jumlah Income 

3) Kemampuan membeli barang 

4) Kemampuan belanja bulanan 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang analisis pengaruh literasi keuangan 

dan sikap terhadap perilaku dan kepuasan manajemen keuangan merupakan 

penelitian penjelasan (explanatory research) karena tujuannya adalah untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh sikap keuangan (financial attitude) dan 

literasi keuangan (financial literacy) terhadap perilaku keuangan manajemen 

dan perilaku keuangan manajemen berpengaruh terhadap kepuasan 

manajemen keuangan (Farida Komalasari, 2016). 

Penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap kepuasan 

menejemen keuangan, hasil dari penelitian ini adalah literasi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan manajemen keuangan (Robin 

Henager & Sophia T. Among, 2014).  

Pengaruh financial attitude terhadap financial management behaviour 

dan financial satisfaction variabel dependen yang digunakan adalah sikap 

keuangan (financial attitude) sedangkan variabel eksogennya atau 

independennya adalah financial satisfaction dengan menggunakan variabel 

mediasi Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Linawati (2014). 

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber 

kepustakaan, terlihat apa yang menjadi masalah pokok yang sangat penting 

dan prospektif untuk diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan 

tinjauan pustaka : 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu  

No. Penulis & Tahun Variabel yang Digunakan Hasil Penelitian 

1. Robin Henager dan 

Sophia T. Anong 

(2014) 

Variabel dependen (Y) : 

Kepuasan manajemen keuangan 

Variabel independen :  

Literasi keuangan 

 

Literasi keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

manajemen keuangan 

2. Vincentius Andrew  

dan Nanik Linawati 

(2014) 

 

Variabel dependen : 

Perilaku Keuangan 

Variabel independen : 

Faktor Demografi  

Pengetahuan Keuangan  

 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara demografi dengan perilaku 

keuangan karyawan swasta di 

Surabaya, khususnya pada variabel 

jenis kelamin dan pendapatan. 

Terdapat hubungan yang 

siginifikan antara pengetahuan 

keuangan dengan perilaku 

keuangan karyawan swasta di 

Surabaya 

 

3. Nujmatul Laily 

(2013) 

 

Variabel dependen : 

Perilaku Keuangan  

Variabel independen : 

Literasi Keuangan 

Gender 

Usia 

Academic Ability 

Pengalaman Kerja 

 

Literasi keuangan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku keuangan mahasiswa akan 

tetapi gender, usia, kemampuan 

akademis dan pengalaman kerja 

tidak terbukti memiliki korelasi 

dengan perilaku keuangan 

mahasiswa. 

 

4. Carlo de 

Bassa  

Scheresberg 

(2013) 

 

Variabel dependen : 

Financial Behavior 

Variabel independen : 

Financial Literacy 

Sociodemographic Charateristic 

 

1. Tingkat financial 

literacy berpengaruh 

signifikan terhadap financial 

behavior 

2. Karakteristik sosiodemografi, 

khususnya jenis kelamin 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat literasi 

keuangan dan perilaku 

keuangan 

 

5.  Cliff A.  

Robb 

dan Ann S. 

Woodyard  

Variabel dependen : 

Financial Behavior 

Variabel independen : 

Personal Financial Knowledge 

Financial Satisfaction  

1. Personal Financial knowledge 

secara subjektif dan objektif 

berpengaruh terhadap financial 

behavior, dimana pengetahuan 

subjektif memiliki pengaruh 

relatif lebih besar. 
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No. Penulis & Tahun Variabel yang Digunakan Hasil Penelitian 

(2011) 

 

Demographic 

 

2. Financial satisfaction dan 

Demographic berpengaruh 

signifikan terhadap Financial 

behavior 

6. Andrew Linawati 

(2014) 

Variabel dependen : 

Perilaku keuangan 

Variabel independen : 

Faktor demografi 

Pengetahuan keuangan 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara faktor demografi dengan 

perilaku keuangan karyawan 

swasta du Surabaya. Terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan keuangan dengan 

perilaku keuangan karyawan 

swasta di Surabaya 

7. Richard Josua 

Christian Yap 

(2016) 

Variabel dependen : 

Financial satisfaction  

Variabel independen : 

Financial literacy 

Attitude 

Financial management behaviour 

Terdapat pengaruh financial 

attitude terhadap  financial 

management behavior dan financial 

management behavior berpengaruh 

terhadap financial satisfaction 

8. Farida Komalasari 

(2016) 

Variabel dependen : 

Kepuasan manajemen keuangan 

Variabel Intervening : 

Perilaku manajemen keuangan 

Variabel independen : 

Literasi Keuangan 

Sikap Keuangan 

Financial attitude dan financial 

literacy adalah variabel yang paling 

berpengaruh pada  financial 

management behavior dan financial 

management behavior berpengaruh 

pada financial satisfaction 

9. Irine Herdjiono 

(2016) 

Variabel dependen : 

Perilaku manajemen keuangan 

Variabel independen : 

Sikap keuangan 

Pengetahuan keuangan 

Pendapatan orang tua 

 

1. Sikap merupakan faktor 

penting dala mendukung 

perilaku keuangan dimana 

sikap umumnya dipengaruhi 

oleh lingkungan dan interaksi 

sosial 

2. Pengetahuan keuangan tidak 

memiliki pengaruh terhadap 

perilaku keuangan karena 

pengetahuan keuangan kurang 

efektif dinegara atau wilayah 

berpenghasilan rendah 

10. Mien dan Thao 

(2015) 

Variabel dependen : 

Perilaku manajemen keuangan 

 

Variabel independen : 

Sikap keuangan 

Pengetahuan keuangan 

Sikap keuangan dan pengetahuan 

keuangan memiliki hubungan 

signifikan positif dengan perilaku 

manajemen keuangan 
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C. Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang diduga 

berpengaruh pada kepuasan manajemen keuangan, antara lain: literasi 

keuangan, sikap keuangan, perilaku keuangan. 

1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen 

Keuangan 

Orang yang memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam 

mengelola keuangannya dengan baik akan menunjukkan perilaku 

pengambilan keputusan yang bijak tentang keuangan seperti kapan waktu 

yang tepat untuk berinvestasi, menabung, serta menggunakan uangnya 

dengan bijak. Studi empiris juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi 

keuangan memiliki korelasi dengan masalah utang (Lusardi dan Tufano, 

2008). Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pengetahuan yang cukup 

tentang konsep-konsep keuangan dan manajemen personal finance yang 

baik maka dimungkinkan seseorang akan terjerumus pada utang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Laily (2013) menunjukan bahwa 

literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

keuangan.   

2. Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan 

Dalam menentukan sikap keuangan dapat dilihat dari bagaimana 

seseorang memandang uang tersebut dan dapat dilihat dari bagaimana 

seseorang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari atau perilaku ekonomi 

lainnya (seperti berapa uang yang harus disisihkan untuk ditabung atau 
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investasi). Sikap setiap orang dapat mempengaruhi perilaku keuangan 

yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari, sikap mempengaruhi 

rencana menabung untuk jangka panjang, dan sikap dapat mempengaruhi 

kemampuan keuangan masa depan (Mien dan Thao, 2015). Sikap terhadap 

uang dapat memunculkan sifat dan perilaku keserakahan, dendam, 

ketakutan dan perilaku antisosial (Muh.Shohib, 2015). Sikap terhadap 

uang yang negatif secara tidak langsung akan berakibat pada perilaku 

pengelolaan keuangan yang buruk. Berdasarkan Robbins (2008) 

menunjukkan bahwa sikap merupakan prediktor perilaku yang paling kuat. 

Oleh karena itu, sikap keuangan yang dimiliki oleh seseorang dapat 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku keuangannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiaria (2017) menunjukkan 

bahwa sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan.  

3. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepuasan manajemen 

keuangan 

Literasi keuangan adalah hal yang paling penting, karena 

memungkinkan individu untuk memahami pengelolaan keuangan keluarga 

serta memiliki pengetahuan perilaku penghematan. Kurangnya literasi 

keuangan mungkin kurang diperlukan, jika individu tergantung pada 

bantuan orang lain untuk membuat keputusan pengelolaan keuangan 

maupun perencanaan investasi (Yulianti dan Silvy, 2013) 

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Robin Henager dan 

Sophia T. Anong (2014) mengenai Pengaruh literasi keuangan (financial 
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literacy) terhadap kepuasan manajemen keuangan (financial satisfaction) 

yang menunjukkan hasil penelitian bahwa literasi keuangan (financial 

literacy) dapat mempengaruhi kepuasan manajemen keuangan (financial 

satisfaction). Literasi keuangan merupakan perilaku yang positif dalam 

menentukan keputusan disebabkan adanya pengetahuan mengenai 

keuangan yang dapat menentukan tingkat financial satisfaction. 

4. Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Kepuasan manajemen 

keuangan 

Sikap keuangan adalah persepsi terhadap pentingnya melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (Chandra dan Mamarista, 

2015). Dalam lingkungan materialistik saat ini, uang tidak hanya menjadi 

media pertukaran tetapi juga telah menjadi sarana untuk mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan. Uang memiliki empat nilai simbolik, 

status, rasa hormat, kebebasan dan mewah yang berarti terdapat hubungan 

antara nilai dan kesejahteraan subjektif (Sabri dan Zakaria, 2015). 

Hal ini dapat dijelaskan melalui cara seseorang mengelola 

keuangan pribadinya dan pengelolaan keuangan itu menjadi faktor utama 

yang berkontribusi terhadap kepuasan keuangan atau ketidakpuasan 

keuangan seseorang. Secara teoritis, sikap keuangan tentang bagamana 

mengelola uang dengan baik harus menghasilkan individu yang membuat 

keputusan lebih efektif, (Robb dan Woodyard, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Leila Falahati, Mohamad Fazli 

Sabri, dan Laily H.J Paim (2012) mengenai Pengaruh sikap (attitude) 

 Pengaruh Literasi Keuangan...Hamzah Aeni, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019



31 
 

terhadap kepuasan manajemen keuangan (financial satisfaction) 

menunjukan hasil bahwa sikap (attitude) berpengaruh terhadap  kepuasan 

manajemen keuangan (financial satisfaction). 

5. Pengaruh Perilaku Manajemen Keuangan Terhadap Kepuasan 

manajemen keuangan 

Perilaku keuangan (Financial  behavior) didefinisikan sebagai 

perilaku manusia berhubungan dengan pengelolaan uang (Xiao, 2009). 

Individu memerlukan pengetahuan tentang keuangan untuk membuat 

keputusan yang akan meningkatkan kualitas hidup sekarang dan yang akan 

datang. Suatu perilaku (behavior) individu akan merefleksikan aplikasi 

dari pengetahuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Richard Josua Christian  YAP, 

Farida Komalasari dan Ihsan Hadiansah (2016) menunjukan bahwa sikap 

keuangan (financial attitude) adalah variabel yang paling berpengaruh 

pada  perilaku manajemen keuanagan (financial management behavior) 

dan financial management behavior berpengaruh pada kepuasan 

manajemen keuangan (financial satisfaction). 

6. Pengaruh Perilaku Manajemen Keuangan Memediasi Literasi 

Keuangan Terhadap Kepuasan manajemen keuangan 

Perilaku manusia bisa disebabkan oleh alasan-alasan/kemungkinan 

yang berbeda, hal ini berarti bahwa keyakinan seseorang tentang 

konsekuensi dari sikap/perilaku, keyakinan akan ekspektasi terhadap orang 
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lain dan adanya faktor-faktor yang mungkin menghalangi perilaku tersebut 

(Sommer,2011). 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nujmatul 

Laily, 2013) didapatkan hasil bahwa perilaku manajemen keuangan 

mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepuasan 

manajemen keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yopie 

Kurnia Erista Halim dan Dewi Astuti (2015) hasilnya menunjukan bahwa 

agar dilakukan peningkatan pengetahuan keuangan dan perilaku 

manajemen keuangan memediasi peran pengetahuan keuagan terhadap 

kepuasan finansial. 

7. Pengaruh Perilaku Manajemen Keuangan Memediasi Sikap 

Keuangan Terhadap Kepuasan manajemen keuangan 

Sikap keuangan dapat dipengaruhi oleh kegiatan rutin dan 

bagaimana seseorang melihat tindakan keuangan dianggap baik atau buruk 

dengan melihat perspektifnya sendiri atau orang lain; Meskipun demikian, 

pengalaman keuangan juga memberikan kontribusi di sini. Oleh karena itu, 

tanpa sikap keuangan yang baik, itu akan menjadi kesulitan besar dalam 

memperoleh keuntungan finansial untuk masa depan karena kedua faktor 

ini berkorelasi untuk menaklukkan tujuan hidup jangka pendek dan 

panjang (Yulianti & Silvy, 2013). 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richard Josua 

Christian YAP (2016) menunjukan bahwa perilaku manajemen keuangan 

mampu memediasi pengaruh sikap terhadap kepuasan manajemen 
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keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memiliki sikap 

keuangan yang baik sangat diperlukan dalam mencapai kepuasan 

manajemen keuangan dalam rumah tangga atau keluarga. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan ole Meliza Silvi dan Norma 

Yulianti (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan 

pengalaman keuangan mempengaruhi perilaku perencanaan investasi 

keuangan keluarga, sikap pengelola keuangan memediasi pengaruh 

pengetahuan keuangan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya, 

maka kerangka pemikiran yang akan ditelitii dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

      H3 

        

        H1          H6 

             H5 

         H2          H7 

 

      H4 

Keterangan : 

= Pengaruh Langsung 

- - - - - - -   = Pengaruh Tidak Langsung 

Literasi Keuangan 

(X1) 
Perilaku Manajemen 

Keuangan 

(Z) 

Kepuasan Manajemen 

Keuangan 

(Y) 
Sikap Keuangan 

(X2) 
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8. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan 

masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2009:64). Berdasarkan 

uraian identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan maka penelitian ini mengambil hipotesis atau dugaan 

sementara, yaitu : 

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku manajemen keuangan. 

H2  :  Sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku manajemen keuangan. 

H3 : Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan manajemen keuangan. 

H4 : Sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan manajemen keuangan. 

H5  : Perilaku manajemen keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan manajemen keuangan. 

H6 :  Perilaku manajemen keuangan mampu memediasi literasi 

keuangan terhadap kepuasan manajemen keuangan. 

H7 :  Perilaku manajemen keuangan mampu memediasi sikap keuangan 

terhadap kepuasan manajemen keuangan. 
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