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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan keuangan atau disebut juga literasi keuangan didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat 

perencanaan keuangan, dan  membuat keputusan yang lebih baik tentang 

akumulasi kekayaan, pensiun, dan juga hutang (Lusardi dan Mitchell, 2013). 

Sedangkan menurut (Andrew dan Linawati, 2014:38)  menyatakan, individu 

dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam 

perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan individu yang memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang akan cenderung memiliki 

perilaku keuangan yang lebih bijak. 

Orang dengan pengetahuan keuangan tinggi cenderung puas dengan 

keadaan keuangan dan terus meningkatkan kualitas hidup karena mengerti 

sepenuhnya atas keadaan keuangannya saat ini dan cara memperbaikinya. Jadi 

apabila individu atau keluarga mampu mengelola pengetahuan keuangan 

dengan baik serta menggunakan uangnya dengan bijak yaitu hanya untuk 

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan maka tujuan yang diinginkan akan 

tercapai (Halim dan Astuti, 2015). 
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Literasi keuangan dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan 

seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Kemampuan dalam literasi 

keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat keputusan. Menurut 

(Widayat, 2010:76) literasi keuangan diukur dengan menyusun/merencanakan 

anggaran penghasilan yang akan diterima, menyusun/merencanakan anggaran 

biaya yang akan dikeluarkan, kepatuhan terhadap rencana anggaran 

pengeluaran, pemahaman atas nilai riil uang, pemahaman nilai nominal uang, 

pemahaman tentang inflasi.  

Australian Securities & Investment Commission (dalam Yunikawati, 

2012:61) menyatakan bahwa untuk mendalami dan mengetahui seberapa besar 

tingkat literasi keuangan seseorang dapat menggunakan tolak ukur 

pengetahuan sebagai berikut : (1) Pengetahuan seseorang atas nilai suatu 

barang dan skala prioritas dalam hidupnya, (2) Penganggaran, tabungan dan 

bagaimana mengelola uang, (3) Pengelolaan kredit, (4) Pentingnya asuransi 

dan melindungi terhadap resiko, (5) Dasar-dasar investasi, (6) Perencanaan 

pensiun, (7) Pemanfaatan dari belanja dan membandingkan produk dimana 

harus pergi mencari saran dan informasi bimbingan, dan dukungan tambahan, 

(8) Bagaimana mengenali potensi konflik atas kegunaan (prioritasi). 

Sedangkan menurut Filemon A. uriarte, Jr. (2008:45) mengemukakan 

bahwa manajemen  pengetahuan mengandung empat elemen, yaitu : 

Knowledge Creation and Capture, Knowledge sharing and Enrichment, 

Information storage and Retrieval, Knowledge Dissemination. 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi 

keuangan seseorang dapat dilihat dari proses kognitif atau pengetahuan yang 

dia miliki dalam mengelola keuangan, dan dalam sikap terhadap keuangan 

pribadi yang akan memengaruhi perilaku keuangan atau keputusan dalam 

mengelola keuangan. 

2. Demografi 

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk (suatu 

wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan 

perkembangannya (perubahannya) dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini 

faktor demografi yang digunakan ada tiga, yaitu jenis kelamin, pendidikan, dan 

pendapatan. Peneliti mengambil hanya tiga faktor demografi dalam penelitian 

ini karena, menurut Mahdzan dan Tabiani (2013:41) menemukan bahwa faktor 

demografi yang memiliki hubungan dengan perilaku keuangan hanya ketiga 

faktor ini, sedangkan faktor demografi lain seperti pekerjaan tidak memiliki 

hubungan terhadap perilaku keuangan. 

a. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin didefinisikan sebagi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Beberapa studi 

mengungkapkan laki-laki lebih pandai dalam mengelola keuangan 

dibandingan dengan perempuan (Ansyong dan Gyensare 2012). Andrew dan 

Linawati (2014:38) memperkuat temuan yang menyatakan  wanita 

cenderung lebih tidak bijak dalam perilaku keuangannya dari pada pria. Hal 

ini disebabkan wanita cenderung lebih konsumtif dari pada pria. 
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b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana kemampuannya dalam 

memahami sesuatu hal dengan baik menurut Iswantoro dan Anastasia, 

(2013:125). Tingginya pendidikan yang sudah ditempuh maka akan semakin 

tinggi pula tingkat pengetahuan dalam mengelola keuangan keluarga, hal ini 

dikarenakan pada saat kuliah mereka sudah diajarkan mengelola 

keuangannya sendiri dimana orang tua memberi jatah uang bulanan yang 

nantinya harus dikelola sebaik mungkin selama sebulan, dan dapat pula 

suami atau istri mendapat pelajaran dari suatu mata kuliah pada saat 

perkuliahan. Dibandingkan dengan suami atau istri yang pendidikannya 

rendah, pengetahuan dalam mengelola keuangan yang dimiliki minim atau 

lebih rendah. Pendidikan tinggi yang dimiliki setiap individu akan 

menjadikan individu tersebut lebih matang dalam merencanakan keuangan 

dengan ilmu yang sudah didapat (Unola dan Linawati, 2014). 

Variabel pendidikan sebagai human capital merupakan salah satu 

variabel yang diharapkan akan memberikan efek terhadap kesejahteraan 

seseorang. Tingkat pendidikan juga dapat menentukan seberapa banyak 

seseorang memiliki pengetahuan yang luas terlebih dalam hal mengelola 

keuangannya. Variabel pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan 

efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi real income 

induvidu atau rumah tangga. 
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c. Tingkat Pendapatan 

Dalam Andrew dan Linawati (2014:36) Hilgert et al menyatakan 

bahwa personal income adalah total pendapatan kotor tahunan seorang 

individu yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi. 

Personal income adalah penghasilan pribadi sebelum pajak. Personal 

income diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen 

terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji. Selain itu, ada banyak 

kategori lain pendapatan, termasuk pendapatan sewa, pembayaran subsidi 

pemerintah, pendapatan bunga dan pendapatan dividen. Personal income 

adalah indikator yang baik untuk permintaan konsumen masa depan 

meskipun tidak sempurna. 

Menurut Rahmah (2014) pendapatan adalah suatu hasil yang 

diterima oleh seseorang dari kegiatan usahannya baik berupa uang maupun 

hasil materil lainnya yang diukur dengan uang dan diterima dalam waktu 

tertentu. Muskananfola (2013) mengatakan definisi oprasional pendapatan 

rumah tangga, dalam bentuk upah, gaji, bunga, sewa, dan laba. Total 

pendapatan perbulan = pendapatan suami perbulan + pendapatan istri 

perbulan. 

3. Sikap keuangan 

Sikap atau attitude oleh Kreitner dan Kinicki (2010:160) didefinisikan 

sebagai suatu kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan 

objek tertentu. Apabila kita mempunyai sikap positif tentang pekerjaan kita, 
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maka kita akan bekerja lebih lama dan lebih keras. Sikap mendorong kita untuk 

bertindak dengan cara spesifik dalam konteks spesifik. Artinya, sikap 

mempengaruhi perilaku pada berbagai tingkat yang berbeda. Berbeda dengan 

nilai-nilai yang menunjukan keyakinan menyeluruh bahwa memengaruhi 

perilaku di semua situasi. 

Sedangkan McShane dan Glinow (2010:100) memberikan definisi sikap 

sebagai Cluster of belief (kelompok keyakinan), assessed feelings (perasaan 

dinilai), dan behavioral intentions (maksud berperilaku) terhadap orang, objek 

atau kejadian (dinamakan objek sikap). Sikap adalah suatu pendapat, 

menyangkut pemberian alasan secara sadar. 

Sikap pengelola keuangan yang baik dimulai dengan mengaplikasikan 

sikap keuangan yang baik pula, terdapat 4 komponen yaitu : Pola konsumsi, 

pola menabung, investasi, dan perencanaan dana pensiun (Zahriyan, 2016 ; 

Yulianti dan Silvy, 2013).  

Sikap juga merupakan pernyataan evaluatif, baik menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan, tentang objek, orang atau kejadian (Robbins dan 

Judge, 2011:106). Sikap mencerminkan bagaimana kita merasa tentang 

sesuatu. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sikap pada hakikatnya 

merupakan kecenderungan pernyataan seseorang, baik menyenangkan maupun 

tidak menyenangkan, yang mencerminkan bagaimana merasa tentang orang, 

objek atau kejadian dalam lingkungannya. 

Perbedaan antara sikap dan nilai-nilai diperjelas dengan 

mempertimbangkan adanya tiga komponen sikap, yaitu : affective, cognitive, 
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dan behavioral. Namun perlu dicatat bahwa sikap kita secara menyeluruh 

terhadap seseorang atau sesuatu adalah fungsi dari pengaruh kombinasi dari 

ketiga komponen tersebut (Robbind dan Judge, 2011:106). 

1. Affective Component 

Komponen afektif dari sikap merupakan perasaan atau emosi 

yang dimiliki seseorang atau situasi tertentu. 

2. Cognitive Component 

Komponen kognitif merupakan keyakinan atau gagasan yang 

dimiliki orang tentang objek atau situasi. 

3. Behavioral Component 

Komponen perilaku menunjukan bagaimana seseorang bermaksud 

atau mengharapkan bertindak terhadap seseorang atau sesuatu. 

4.  Perilaku Keuangan 

Teori perilaku keuangan dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi 

dalam disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis 

berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu 

pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia (investor) melakukan 

investasi atau berhubungan dengan keuangan. Perilaku keuangan bermaksud 

untuk memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi dan 

bertindak di pasar modal yang akan berpengaruh pada market performance 

(Shahzad dkk., 2013). Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau  

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010:2). 
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Wicaksono (2015) menyatakan perilaku keuangan mempelajari 

bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan 

keuangan, khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi 

keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan.  

Menurut Tandelilin (2010:5) proses keputusan investasi meliputi lima 

tahap, yaitu:  

a. Penentuan tujuan investasi  

Tahap pertama adalah menentukan tujuan investasi yang akan 

dilakukan. Tujuan  investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda 

tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, 

tujuan investasi pada dana pensiun dilakukan dalam rangka menjaga 

likuiditas yang baik agar setiap anggota yang  pensiun dapat terpenuhi hak-

haknya. 

b. Penentuan kebijakan investasi  

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk 

memenuhi tujuan  investasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dimulai 

dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut 

pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia 

(saham, obligasi, real estate ataupun sekuritas luar negeri). Investor perlu 

memperhatikan batasan-batasan yang dapat mempengaruhi kebijakan 

investasi. Investor tidak hanya menetapkan bahwa tujuan investasi yang 

dilakukan untuk mendapatkanva keuntungan yang sebesar-besarnya, karena 
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adanya korelasi positif antara besarnya return yang diharapkan dengan 

risiko yang harus ditanggung. 

c. Pemilihan strategi portofolio  

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap 

sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi 

portofolio aktif dan  strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif 

mencakup kegiatan pemanfaatan informasi dan melakukan peramalan untuk 

mendapatkan kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif 

mencakup kegiatan investasi yang sejalan dengan kinerja indeks pasar 11 

(Sartono dalam Pasaribu, 2010). Strategi aktif bertujuan untuk mendapatkan 

return portofolio saham yang lebih tinggi dari return portofolio saham 

strategi pasif. Dilain sisi, strategi pasif merupakan  tindakan investor yang 

cenderung pasif dalam berinvestasi sahan dan pergerakan  sahamnya hanya 

bergantung pada pergerakan indeks pasar.  

d. Pemilihan aset  

Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah 

pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini 

memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam 

portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang 

efisien, yaitu 26 portofolio yang menawarkan return dapat diharapkan tinggi 

dengan risiko tertentu. 
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e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio  

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses investasi. 

Meskipun demikian, adalah salah kaprah jika kita langsung mengatakan 

bahwa tahap ini adalah tahap terakhir, karena sekali lagi proses investasi 

merupakan proses yang berkesinambungan dan terus-menerus. 

Menurut Kholilah dan Iramani (2013:73) Perilaku keuangan adalah 

kemampuan individu dalam mengatur keuangan yang lebih bertanggung 

jawab. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah pembayaran tagihan 

tepat waktu, penyusunan rancangan keuangan untuk masa depan, penyisihan 

uang untuk tabungan, pembagian uang untuk keperluan pribadi dan 

keluarga. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu, Andrew dan Nanik (2014:35), 

menemukan terdapat hubungan signifikan antara faktor demografi yaitu ( jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan) dan pengetahuan keuangan 

terhadap perilaku keuangan. Sedangkan faktor demografi tingkat pendidikan 

ditemukan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku 

keuangan. Sedangkan menurut Scheresberg (2013:6), Tingkat financial literacy 

berpengaruh signifikan terhadap financial behavior, dan karakteristik 

sosiodemografi, khususnya jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat literasi keuangan dan perilaku keuangan. Aminatuzzahra (2014:1) 

menemukan dalam penelitiannya terdapat pengaruh signifikan antara faktor 
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demografi, pengetahuan keuangan, dan sikap keuangan terhadap perilaku 

keuangan. Setiawan dkk (2016:1), Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 

sosial demografi dan sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku investasi keuangan individu pada tingkat toleransi 5%, sedangkan 

pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku investasi 

keuangan individu pada tingkat toleransi 10%. 

Sedangkan Laily (2013:1), 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. Widayanti (2012:90), Status sosial 

ekonomi orangtua berpengaruh langsung positif signifikan terhadap pendidikan 

pengelolaan keuangan keluarga. Tetapi status sosial ekonomi orangtua tidak 

berpengaruh langsung terhadap literasi finansial aspek kognitif dan aspek sikap. 

Pendidikan pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh langsung positif 

signifikan terhadap literacy finansial aspek kognitif dan aspek sikap. 

Pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh langsung positif signifikan 

terhadap literacy finansial aspek kognitif dan aspek sikap. Status sosial ekonomi 

orangtua berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap literacy finansial 

aspek kognitif dan aspek sikap yang dimediasi oleh pendidikan pengelolaan 

keuangan keluarga. 

Rustiaria dan Silvy (2017:1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keuangan Tingkat pengetahuan dan pendidikan berpengaruh tidak seturut 

terhadap perilaku keuangan keluarga. Sementara manajemen, sikap keuangan 
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memiliki efek signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. 

Sedangkan Mien dan Thao (2015:1), menyatakan Sikap keuangan dan 

pengetahuan keuangan secara signifikan positif berhubungan dengan perilaku 

manajemen keuangan. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan uraian di atas dari penelitian terdahulu, dapat diuraikan pada tabel  sebagai berikut : 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Vincentius 

Andrew dan 

Nanik 

Linawati 

(2014) 

Hubungan Faktor 

Demografi dan Pengetahuan 

Keuangan dengan Perilaku 

Keuangan Karyawan Swasta 

di Surabaya. (Jurnal 

FINESTA Vol. 02, No. 02, 

(2014) 35 39.) 

Variabel 

Independen: 

1. Faktor Demografi 

2. Pengetahuan 

Keuangan 

Variabel Dependen: 

Perilaku Keuangan 

Analisis 

Koresponde

nsi dan chi 

square 

1.Terdapat hubungan yang signifikan 

antara faktor demografi dengan perilaku 

keuangan karyawan swasta di Surabaya, 

khususnya pada variable jenis kelamin 

dan pendapatan. 

2. Terdapat hubungan yang siginifikan 

antara pengetahuan keuangan dengan 

perilaku keuangan karyawan swasta di 

Surabaya. 

2. Eru 

Setiwan, 

sugeng 

Wahyudi, 

wisnu 

Mawardi, 

2016 

Pengaruh sosial demografi, 

pengetahuan keuangan, dan 

sikap keuangan terhadap 

perilaku investasi keuangan 

individu. (Jurnal Undip, 

2016) 

Variabel Independen 

: 

1. sosial demografi 

2. pengetahuan 

keuangan 

3. sikap keuangan 

Variabel Dependen : 

Perilaku investasi 

individu 

Analisis 

regresi 

berganda 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel sosial demografi dan sikap  

keuangan berpengaruh positif signifikan  

terhadap perilaku investasi  keuangan 

individu pada tingkat toleransi 5%, 

sedangkan pengetahuan keuangan  ber 

pengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku investasi  keuangan  individu 

pada tingkat toleransi 10%. 

3. Carlo de 

Bassa 

Scheresberg 

Financial Literacy and 

Financial Behavior among 

Young Adults: Evidence and 

Variabel 

Independen: 

1. Financial Literacy 

Multiple 

multivarit 

regression 

1.Tingkat financial literacy berpengaruh 

signifikan terhadap financial behavior. 

2. Karakteristik sosiodemografi, 
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(2013) Implication (Published by 

Scholar Commons, 2013) 

2. Sociodemographic 

Charateristic 

Variabel Dependen: 

Financial Behavior 

khususnya jenis kelamin berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat literasi 

keuangan dan perilaku keuangan. 

 

4. Irin 

Widayanti 

(2012) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Literasi 

Finansial Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas 

Brawijaya. (Jurnal 

Akuntansi dan Pendidikan, 

Volume 1, Nomor 1, 

Oktober 2012) 

Variabel 

Independen: 

1. Status Sosial 

Ekonomi Orangtua 

2. Pendidikan 

Pengelolaan 

Keuangan Keluarga 

3. Pembelajaran di 

Perguruan Tinggi 

Variabel Dependen: 

1. Tingkat Literasi 

Finansial Aspek 

Kognitif 

2. Tingkat Literasi 

Finansial Aspek 

Sikap 

Analisis 

Jalur 

1.Status sosial ekonomi orangtua 

berpengaruh langsung positif signifikan 

terhadap pendidikan pengelolaan 

keuangan keluarga. 

2. Status sosial ekonomi orangtua tidak 

berpengaruh langsung terhadap literasi 

finansial aspek kognitif dan aspek sikap. 

3. Pendidikan pengelolaan keuangan 

keluarga berpengaruh langsung positif 

signifikan terhadap literasi finansial 

aspek kognitif dan aspek sikap. 

4. Pembelajaran di perguruan tinggi 

berpengaruh langsung positif signifikan 

terhadap literasi finansial aspek kognitif 

dan aspek sikap. 

5. Status sosial ekonomi orangtua 

berpengaruh tidak langsung positif 

signifikan terhadap literasi finansial 

aspek kognitif dan sikap yang dimediasi 

oleh pendidikan pengelolaan 

keuangankeluarga. 
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5. Aminatuzza

hra (2014) 

persepsi pengaruh 

pengetahuan keuangan, 

sikap keuangan, social 

demografi terhadap perilaku 

keuangan dalam 

pengambilan keputusan 

investasi individu. 

(Journal Financial 

Behaviour, July 2014) 

Variabel 

Independen: 

1.Pengetahuan 

keuangan 

2.Sikap keuangan 

3.Social demografi 

Variabel Dependen: 

4.Perilaku keuangan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

dan Uji 

Beda T-Test  

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa 

pengetahuan keuangan, sikap keuangan 

dan sosial demografi berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku keuangan 

pengambilan keputusan investasi 

individu. 

6. Tsui-Yii 

Shih &  

Sheng Chen 

Ke (2014),  

 

Determinates of financial 

behavior: insights into 

consumer money attitudes 

and financial literacy. (Serv 

Bus (2014) 8: 217-238) 

Variabel 

Independen: 

1. financial service 

2. money attitude 

3. financial literacy 

Variabel Dependen: 

Financial Behavior 

Logistic 

regression 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

konsumen yang memiliki perencanaan 

retensi dan sikap menghargai prestasi 

terhadap uang membuat keuangan 

berisiko tinggi keputusan; Kecemasan 

terhadap uang cenderung ada terutama 

pada investor berisiko rendah. 

 

7. Annora 

Paramitha 

Rustiaria 

dan Mellyza 

Silvy , 

(2016) 

Pengaruh pengetahuan 

keuangan, sikap keuangan, 

dan tingkat pendidikan 

terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan 

keluarga 

Variabel 

independen: 

1. pengetahuan 

keuangan 

2. sikap keuangan 

3. tingkat 

pendapatan 

Variabel Dependen: 

Perilaku pengelolaan 

Multiple 

regression 

analysis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keuangan Tingkat pengetahuan dan 

pendidikan berpengaruh tidak seturut 

terhadap perilaku keuangan keluarga 

Sementara manajemen, sikap keuangan 

memiliki efek signifikan terhadap 

perilaku pengelolaan keuangan keluarga. 
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keuangan keluarga 

8. N.S. 

Mahdzan, 

S. Tabiani 

(2013) 

The impact of financial 

literacy on individual 

saving: an exploratory study 

in the malaysian context. 

(Transformations in 

Business & Economics, vol. 

12, no 1 (28), pp.41-55. 

2013) 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen: 

dampak literasi 

keuangan  

Variabel dependen: 

individu  

penghematan 

 

Multivariate 

Analysis 

Hasil analisis Regresi probit 

menunjukkan bahwa tingkat melek 

finansial memiliki signifikan, dampak 

positif pada tabungan individu. Selain itu, 

hemat  keteraturan, jenis kelamin, 

pendapatan dan tingkat pendidikan 

mempengaruhi probabilitasnya  

menghemat secara positif Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa hal itu penting 

pembuat kebijakan untuk meningkatkan 

literasi keuangan rumah tangga dengan 

menerapkan berbagai program 

pendidikan keuangan, untuk lebih 

mempengaruhi tingkat tabungan di 

tingkat nasional. 

9. Nguyen Thi 

Ngoc Mien 

dan Tran 

Phuong 

Thao. 

(2015). 

Factors Affecting Personal 

Financial Management 

Behaviours: Evidence from 

Vietnam. ISBN: 978-1-

63415-833-6. 

perilaku keuangan 

manajemen, sikap 

keuangan, 

pengetahuan 

keuangan, locus of  

kontrol  

Survey Hasil penelitian menyatakan Sikap 

keuangan dan pengetahuan keuangan 

secara signifikan positif berhubungan 

dengan perilaku manajemen keuangan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh demografi terhadap perilaku  keuangan 

Skinner dengan teori S-O-R (Stimulus Organisme Respon) menjelaskan 

bahwa perilaku merupakan respon atas rangsangan (stimulus) dari luar. Dalam 

penelitian ini faktor demografi yang digunakan ada tiga, yaitu jenis kelamin, 

pendidikan, dan pendapatan. Peneliti mengambil hanya tiga faktor demografi 

dalam penelitian ini karena, menurut Mahdzan dan Tabiani (2013:41) 

menemukan bahwa faktor demografi yang memiliki hubungan dengan perilaku 

keuangan hanya ketiga faktor ini, sedangkan faktor demografi lain seperti 

pekerjaan tidak memiliki hubungan terhadap perilaku keuangan. 

Hasil dari penelitian Praba dan Malarmathi (2015:81), menunjukkan 

bahwa jenis kelamin terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap stimulus 

pendorong investasi. Menurut Mahdzan dan Tabiani (2013:48) semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan keuangan seseoarang akan 

mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan Muskananfola (2013) 

menyimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga dapat mempengaruhi proporsi 

tabungan rumah tangga yang termasuk dalam aspek perencanaan keuangan 

keluarga. semakin tinggi besarnya pendapatan seseorang maka orang tersebut 

akan berusaha memperoleh pemahaman bagaimana cara memanfaatkan 

keuangan dengan cara yang lebih baik melalui pengetahuan keuangan (Andrew 

dan Linawati, 2014:38).  

Perumusan hipotesis 1, 2 dan 3 didukung oleh 3 penelitian sebelumnya, 

yaitu: Andrew dan Linawati (2014:35); Mahdzan dan Tabiani (2013:41); dan 
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Setiawan dkk (2016:8) dimana ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan  dan  pendapatan berpengaruh positif 

signifikan pada perilaku keuangan. 

 

2. Pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan   

Menurut (Andrew dan Linawati, 2014:38)  menyatakan, individu 

dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam 

perilaku keuangannya bila dibandingkan dengan individu yang memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang akan cenderung memiliki 

perilaku keuangan yang lebih bijak. 

Menurut Southey (2011), Theory of Reason Action (TRA) dan Theory 

of Planned Behavior (TPB) berasumsi bahwa manusia berperilaku secara sadar 

dan mempertimbangkan segala informasi yang dimiliki untuk menentukan niat 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Hasil penelitian Praba dan Malarmathi (2015:76), menyatakan bahwa 

profil risiko, tingkat simpanan tahunan pribadi, dan rasio penghasilan dan biaya 

berpengaruh signifikan positif terhadap stimulus pendorong investasi. 

Perumusan hipotesis 4 didukung oleh 3 penelitian sebelumnya, yaitu: 

Silvy dan Yulianti (2013:57); Mien dan Thao (2015;1); Setiawan dkk (2016:1), 

dimana ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan 

mendorong seseorang untuk membuat perencananaan keuangan dan 

meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 
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3. Pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan  

Sikap atau attitude oleh Kreitner dan Kinicki (2010:160) didefinisikan 

sebagai suatu kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan 

objek tertentu. Apabila kita mempunyai sikap positif tentang pekerjaan kita, 

maka kita akan bekerja lebih lama dan lebih keras. Sikap mendorong kita untuk 

bertindak dengan cara spesifik dalam konteks spesifik. Artinya, sikap 

mempengaruhi perilaku pada berbagai tingkat yang berbeda. 

Perbedaan antara sikap dan nilai-nilai diperjelas dengan 

mempertimbangkan adanya tiga komponen sikap, yaitu : affective, cognitive, 

dan behavioral. Namun perlu dicatat bahwa sikap kita secara menyeluruh 

terhadap seseorang atau sesuatu adalah fungsi dari pengaruh kombinasi dari 

ketiga komponen tersebut (Robbind dan Judge, 2011:106). Hal-hal tersebut di 

atas bisa menyebabkan pengaruh yang berbeda dari stimulus-stimulus yang 

ada. 

Kebiasaan meminjam, dan pengambil keputusan investasi terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap stimulus pendorong investasi (Praba 

dan Malarmathi, 2015). 

Perumusan hipotesis 5 didukung oleh 3 penelitian sebelumnya, yaitu: 

Rustiaria dan Silvy (2017:12); Andrew dan Linawati (2014:38); setiawan dkk 

(2016:14) dimana ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap 

keuangan yang bijak akan mendorong seseorang untuk mengelola keuangannya 

dengan baik termasuk berinvestasi 
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Berdasarkan uraian diatas yang juga didukung oleh tinjauan teoritis dan 

penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran  pengaruh demografi yang 

terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pendapatan serta  

pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan  dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

    H1(+) 

                                                            H2 (+)      

                        H3(+)      

                                                           H4(+) 

                                                                    H5(+) 

                                                                   

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kelamin 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendapatan 

Pengetahuan Keuangan 

Sikap Keuangan 

Perilaku Keuangan 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut di atas, 

dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1  : Jenis Kelamin berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan 

keluarga. 

H2  : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. 

H3  : Tingkat Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. 

H4  : Pengetahuan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. 

H5  : Sikap Keuangan berpengaruh  positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. 
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