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tiket konser menonton musisi yang mereka idolakan dan untuk rencana wisata mereka. (Maulana,
2016).
Hananto (2018), seorang financial trainer, menyatakan bahwa fenomena bonus demografi
dan munculnya generasi millennial dengan karakteristiknya akan memiliki pengaruh pada
perekonomian Indonesia secara nasional. Pada tahun 2025 – 2055, generasi millennial yang
memasuki angkatan kerja akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi. Apabila generasi
millennial tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran maupun pendapatan nya
(financial management behavior) secara seimbang terus menerus, hal ini akan memberikan dampak
buruk pada kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Inspigo, 2018).
Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi financial management behavior seseorang yaitu financial knowledge dan financial
attitude. Dua hal ini juga berkaitan dengan salah satu topik yang sedang marak diperbincangkan di
forum skala nasional maupun internasional yaitu literasi keuangan. Disamping itu juga diketahui
terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi financial management behavior seseorang yaitu
internal locus of control.
Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa financial
knowledge (Qamar et al., 2016), financial attitude (Mien & Thao, 2015) dan internal locus of control
(Schweichler, 2013) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap financial management
behavior. Namun, ditemukan juga beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa financial
knowledge (Herdjiono & Damanik, 2016), financial attitude (Zahriyan, 2012) dan internal locus of
control (Mien & Thao, 2015) tidak memiliki pengaruh terhadap financial management behavior.
Berdasarkan ditemukannya research gap tersebut, maka dalam penelitian ini penulis ingin
meneliti pengaruh financial knowledge, financial attitude dan internal locus of control terhadap
financial management behavior generasi millennial dengan studi kasus pada mahasiswa/i S1
Indonesia Banking School.
BAB II : KAJIAN TEORI
Literasi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (2017), mendefinisikan literasi keuangan sebagai “Pengetahuan,
keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.”
OECD (2017), mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas
konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan
pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan
keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well-being) individu dan
masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.
Menurut Salleh (2015), literasi keuangan dianggap sebagai sarana untuk melancarkan
kesejahteraan keuangan, jadi dengan literasi keuangan yang baik akan membantu urusan keuangan
rumah tangga, urusan finansial yang bersifat darurat bahkan menarik masyarakat dari cengkraman
kemiskinan. Byrne (2007), menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan akan menyebabkan
pembuatan rencana keuangan yang salah dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan
di usia yang tidak produktif lagi.
Financial Knowledge
ANZ-Retirement Comission (2006), menggunakan definisi financial knowledge sebagai
kemampuan untuk membuat penilaian berdasarkan informasi dan mengambil keputusan yang
efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang.
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Huston (2010), menyatakan terdapat empat komponen utama financial knowledge yaitu
konsep keuangan dasar (basic money concepts), tabungan atau investasi (saving or investment),
pinjaman (borrowing) dan konsep proteksi / asuransi (protection concepts / insurance)
Argarwal et al. (2007), mengungkapkan bahwa kesalahan dalam mengelola keuangan
(financial mistakes) paling banyak terjadi di kalangan muda dan tua, disertai dengan tingkat financial
knowledge dan kemampuan kognitif yang rendah. (Lusardi, 2008)
Financial Attitude
Financial attitude didefinisikan oleh Shockey (2002), sebagai kombinasi suatu konsep,
informasi dan emosi terhadap pembelajaran keuangan, yang menghasilkan kesiapan untuk bereaksi
dengan baik. (Potrich et al., 2015)
Rajna & Anthony (2011), mendefinisikan financial attitude sebagai penerapan prinsip –
prinsip keuangan untuk menciptakan dan memelihara nilai (value) melalui decision-making dan
pengelolaan sumber daya yang tepat. Pankow (2012), mengungkapkan bahwa attitude yang baik
dapat mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam mengatur manajemen finansialnya
terutama untuk mencapai target (goals) keuangannya.
Locus of Control
Locus of Control adalah sebuah konsep psikologi dicetuskan oleh salah satu ahli psikologi
di Amerika yaitu Rotter (1966) yakni, sebuah konsep yang menjelaskan apakah seseorang
merasakan adanya hubungan sebab-akibat (kausal) antara tingkah laku nya dengan imbalan yang
diterima. Menurut Kesavayuth et al. (2018), individu yang memiliki tingkat locus of control yang tinggi
(atau disebut dengan internal locus of control) percaya bahwa setiap hasil yang didapat di kehidupan
adalah konsekuensi dari usaha dan perilaku individu tersebut.
Menurut Serin et al. (2010), individu yang memiliki internal locus of control cenderung kreatif,
lebih efektif dalam mencapai target mereka, lebih sukses secara akademik dan hubungan
interpersonal. Penelitian Ng et al. (2006), menyimpulkan bahwa individu yang memiliki internal locus
of control diduga lebih aktif saat bekerja dibandingnya individu yang external.
Financial Management Behavior Generasi Millennial
Horne & Wachowicz (2002), mengungkapkan bahwa financial management behavior
sebagai determinasi, akuisisi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan, biasanya disertai
dengan memikirkan target secara luas. (Mien & Thao, 2015).
Jodi (1996), mendefinisikan perilaku manajemen keuangan sebagai perilaku yang
menunjukkan perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang terlibat dalam area
kas, kredit, investasi, asuransi, pensiun serta perencanaan properti. (Rajna & Anthony, 2011).
Penelitian Ida & Dwinta (2010), diungkapkan bahwa financial management behavior berhubungan
dengan tanggung jawab keuangan seseorang yaitu proses pengelolaan uang dan asset lainnya
dengan cara yang dianggap produktif.
PwC (2017), menjabarkan beberapa permasalahan keuangan dari 1.600 pekerja di Amerika,
termasuk generasi millennial di dalamnya. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa beberapa
persen dari responden generasi millennial memiliki masalah dalam manajemen utang dan kas.
Ghozie (2018), menyatakan bahwa generasi millennial memiliki kecenderungan konsumtif dan
mengutamakan pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya pengalaman seperti travelling,
experienced buying (seperti menonton konser, menonton film di bioskop, pergi ke taman rekreasi),
dan lain-lain. (Khalika, 2018).
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Generasi Millennial
Generasi millennial menurut penelitian Kilber et al. (2014), juga sering disebut dengan
generasi Y atau dengan sebutan lainnya seperti google generation, net generation, screenagers,
dan digital natives. Karakteristik generasi millennial menurut Howe & Strauss, (2003), dapat
dikategorikan menjadi 7 karakter utama generasi millennial yaitu Special, Sheltered, Self-Confident,
Team-Oriented, Achieving, Under-Pressure dan Conventional.
KERANGKA KONSEPTUAL
Pengaruh Financial Knowledge Terhadap Financial Management Behavior
Mien & Thao (2015), menginvestigasi faktor – faktor yang mempengaruhi personal financial
mangement behaviors dengan mengambil sampel pada pemuda di Vietnam dan menyatakan bahwa
financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Loke
(2017), menyatakan adanya pengaruh positif antara financial knowledge terhadap financial
management behavior pada masyarakat di Timur dan Barat Malaysia.
H1

: Financial Knowledge berpengaruh positif terhadap financial management behavior

Pengaruh Financial Attitude Terhadap Financial Management Behavior
J.B.R. (2014), mengungkapkan adanya pengaruh positif financial attitude terhadap financial
management behavior pada karyawan yang memiliki gelar pendidikan minimal sarjana di Nepal.
Potrich et al., (2015), menyatakan bahwa financial attiude memberikan pengaruh positif terhadap
financial behavior pada masyarakat di Brazil Tenggara.
H2 : Financial Attitude berpengaruh positif terhadap financial management behavior
Pengaruh Internal Locus of Control Terhadap Financial Management Behavior
Schweichler (2013), mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan dari internal locus
of control terhadap financial management behavior pada mahasiswa di Southeastern University,
Florida, Amerika Serikat. Arifin (2017), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif signifikan
antara internal locus of control dengan financial management behavior pada masyarakat yang sudah
memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan berasal dari beragam latar belakang
pekerjaan maupun pendidikan di Jakarta, Indonesia.
H3 : Internal Locus of Control berpengaruh positif terhadap financial management behavior
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
OBJEK PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah generasi millennial dengan mengambil studi kasus pada
mahasiswa/i strata 1 (S1) Indonesia Banking School (IBS) angkatan 2014 – 2017 yang berasal dari
3 program studi; Manajemen, Akuntansi dan Syariah. IBS adalah sebuah perguruan tinggi yang
berlokasi di Jl. Kemang Raya No. 35., Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
DESAIN PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah quantitative descriptive (deskriptif kuantitatif), yaitu dengan
berdasarkan tujuan penelitian ini menurut Sekaran & Bougie (2016), untuk menguji hipotesis serta
menentukan hubungan antar variabel satu dengan lainnya.
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Metode penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional Design, yakni menurut Malhotra
& Birks (2007), metode yang penghimpunan data nya dilakukan dalam satu kali dalam satu periode
dengan bertujuan menjawab permasalahan dalam penelitian.
METODE PENGHIMPUNAN DATA
Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung terhadap responden dan penyebaran
angket / kuesioner dalam bentuk online. Data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah, jurnal
penelitian, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian.
POPULASI DAN SAMPEL
Populasi dalam penelitian ini adalah generasi millennial yang berdomisili di Jakarta. Sampel
dalam penelitian ini adalah generasi millennial yang di representasikan oleh mahasiswa/i Indonesia
Banking School tingkat strata satu (S1) dengan rentang usia 18 – 25 tahun. Sesuai dengan data
dari bagian akademik, jumlah seluruh mahasiswa/i Strata Satu (S1) Indonesia Banking School yang
aktif pada tahun akademik 2017/2018 yaitu 873 orang. Menurut Sarjono & Julianita (2011), untuk
menentukan ukuran sampel penelitian dapat memakai rumus Slovin yaitu:
n=

!
!.# $ %&
'()

n = '() (,.,-)$%&
n = 275
Keterangan :
n = jumlah sampel
N = ukuran populasi
0 1 = taraf signifikasi (pada umumnya untuk ilmu sosial adalah 5%)
Sehingga total sampel pada penelitian ini sebanyak 275 responden.
OPERASIONALISASI VARIABEL
Operasionalisasi variabel pada penelitian ini telah melalui uji instrumen (pre-test) dijabarkan
dalam tabel berikut:
Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel
Skala
Variabel
Definisi
Indikator
Pengukuran
FK1 : Saya mengetahui cara
1 : Tidak Setuju
melakukan pembayaran biaya
2: Cukup
Kemampuan untuk
kuliah di IBS melalui transfer
Setuju
membuat penilaian
rekening
virtual
account
dari
ATM
/
3:
Setuju
berdasarkan informasi
e-banking
4: Sangat
dan mengambil
Setuju
Financial
keputusan yang efektif FK2 : Saya mengetahui cara
melakukan
transaksi
cashless
untuk
Knowledge
mengenai penggunaan
Modifikasi
(FK)
dan pengelolaan uang. pembelian makanan / minuman di
Kantin IBS
dari Mien &
FK3
:
Saya
mengetahui
cara
ANZ-Retirement
Thao (2015)
mengisi ulang (top-up) saldo kartu
Comission (2006)
dan Ida &
Brizzi di Kantin IBS
Dwinta (2010)
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Variabel

Financial
Knowledge
(FK)

Definisi

Kemampuan untuk
membuat penilaian
berdasarkan informasi
dan mengambil
keputusan yang efektif
mengenai penggunaan
dan pengelolaan uang.
ANZ-Retirement
Comission (2006)

Financial
Attitude
(FA)

Sikap yang mengacu
pada bagaimana
seseorang merasa,
tentang masalah
keuangan pribadi yang
diukur dengan
tanggapan atas sebuah
pernyataan atau opini.
Marsh (2006)

Indikator

Skala
Pengukuran

FK4 : Saya mengetahui cara
mengatur keuangan setelah belajar
di perkuliahan Kampus IBS
FK5 : Saya mengetahui cara
berinvestasi di pasar modal / pasar
1 : Tidak Setuju
uang setelah belajar di perkuliahan
2: Cukup
Kampus IBS
Setuju
FK6 : Saya mengetahui cara
3: Setuju
pencatatan laporan keuangan yang
4: Sangat
baik setelah belajar di perkuliahan
Setuju
Kampus IBS
FK7 : Saya mengetahui cara
Modifikasi
mengecek saldo dalam rekening
dari Mien &
melalui e-channel banking (mobile
Thao (2015)
banking/internet banking)
dan Ida &
FK8 : Saya mengetahui cara Dwinta (2010)
melakukan
pembayaran
saat
pembelian tiket menonton bioskop
atau tiket pesawat/kereta melalui
online
FA1 : Menentukan jadwal kegiatan
& biaya yang harus dikeluarkan saat
travelling adalah hal yang sangat
penting.
FA2 : Melihat perbandingan harga di
online shop dengan toko retail di
pusat perbelanjaan, sangat berguna
bagi saya untuk mendapatkan
produk dengan harga yang lebih
terjangkau.
FA3 : Membatasi pengeluaran
ketika pergi berbelanja di Mall,
membantu saya agar lebih
berhemat dan menghindari belanja
impulsif
FA4 : Menabung untuk dana darurat
merupakan hal yang penting bagi
saya
FA5 : Meminjam uang kepada
teman dan mengembalikannya
secara tepat waktu sesuai yang
disepakati merupakan hal yang
sangat penting
FA6 : Bagi saya, menabung secara
rutin adalah sebuah keharusan.

1: Tidak Setuju
2: Cukup
Setuju
3: Setuju
4: Sangat
Setuju
Modikasi dari
Mien & Thao
(2015)
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Variabel

Internal
Locus of
Control
(ILC)

Financial
Management
Behavior
(FB)

Definisi

Konsep yang
menjelaskan apakah
seseorang merasakan
adanya hubungan
sebab - akibat (kausal)
antara tingkah laku nya
dengan imbalan yang
diterima.
Rotter (1966)

Perilaku yang
menunjukkan
perencanaan,
implementasi dan
evaluasi terhadap halhal yang terlibat dalam
area kas, kredit,
investasi, asuransi,
pensiun serta
perencanaan properti.
(Rajna, 2011)

Indikator
FA7 : Mencatat pengeluaran dan
pendapatan sangat berguna bagi
saya dalam mengatur keuangan
ILC1 : Saya lulus dalam sebuah
mata kuliah karena hasil kerja keras
saya dalam belajar selama 1
semester.
ILC 2 : IPK saya adalah cerminan
dari usaha saya sendiri.
ILC3 : Saya mampu mengerjakan
tugas yang diberikan dosen
pengajar, walaupun materi dari buku
teks maupun internet.
ILC4 : Saya mengerjakan tugas
dengan hasil usaha belajar sendiri
tanpa mengandalkan jawaban dari
teman.
ILC5 : Saya selalu percaya setiap
masalah yang terjadi kepada saya,
selalu ada solusi / cara yang dapat
saya lakukan.
ILC6 : Saya dapat mengerjakan
ujian akhir semester dengan baik
berdasarkan kerja keras dan usaha
yang saya lakukan selama masa
perkuliahan.
ILC7 : Saya percaya dapat meraih
target dan cita-cita di masa depan
dengan perencanaan yang saya
susun dengan baik
ILC8 : Dalam bersosialisasi, saya
memiliki kontrol untuk menentukan
lingkungan sosial seperti apa yang
ingin saya ciptakan.
FB1
:
Saya
membeli
makanan/minuman
dengan
transaksi cashless menggunakan
kartu Brizzi di Kantin IBS.
FB2 : Saya mencatat pengeluaran
dan pendapatan secara rutin
menggunakan aplikasi di gadget
(seperti Money Manager, Money
Lover, dll) atau mencatat nya di buku
/ notes.
FB3 : Saya membatasi jumlah
pengeluaran saya ketika berbelanja
di Mall maupun sedang berpergian.

Skala
Pengukuran

1 : Tidak
Pernah
2: KadangKadang
3: Sering
4: Selalu
Modifikasi
dari (Perry &
Morris, 2005)

1 : Tidak
Pernah
2: Kadang –
Kadang
3: Sering
4: Selalu
Modifikasi
dari Xiao &
Dew (2011)
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Variabel

Definisi

Indikator

Financial
Management
Behavior
(FB)

Perilaku yang
menunjukkan
perencanaan,
implementasi dan
evaluasi terhadap halhal yang terlibat dalam
area kas, kredit,
investasi, asuransi,
pensiun serta
perencanaan properti.
(Rajna, 2011

FB4 : Saya menabung untuk
travelling / menonton di bioskop /
menonton konser musik / nongkrong
di kafe / apapun yang bersifat
hiburan (entertainment).
FB5 : Saya berinvestasi di pasar
modal / pasar uang.
FB6 : Saya memiliki tabungan untuk
dana darurat.
FB7 : Saya menabung secara rutin
(harian / mingguan / bulanan).

Skala
Pengukuran
1 : Tidak
Pernah
2: Kadang –
Kadang
3: Sering
4: Selalu
Modifikasi
dari Xiao &
Dew (2011)

Sumber: Diolah oleh peneliti.
METODE PENGOLAHAN DATA
Dalam penelitian ini sebelum dilakukan pengujian data terdapat beberapa asumsi yang harus
dipenuhi yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi. Pengujian data
dilakukan dengan menggunakan uji F statistik, uji t, analisis koefisien determinasi (R2) dan analisis
regresi linear berganda untuk menganalisis variabel – variabel yang diteliti. Software yang
digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 24.
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
PROFIL RESPONDEN
Jenis Kelamin
Responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki berjumlah 28.7% dan perempuan 71.3%
atau berjumlah 79 orang laki-laki dan 196 orang perempuan dari jumlah total 275 responden.
Disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin perempuan.
Tahun Angkatan
Responden yang tergolong mahasiswa IBS tahun angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017
secara berturut berjumlah 29.1%, 24%, 21.1% dan 25.8% atau berjumlah 80 orang (2014), 66 orang
(2015), 58 orang (2016) dan 71 orang (2017) dari total 275 responden. Maka, dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa/i IBS tahun angkatan 2014.
Program Studi
Responden yang tergolong mahasiswa IBS yang mengambil program studi Manajemen,
Akuntansi dan Syariah yaitu 51.6%, 32.7% dan 15.6% atau sejumlah 142 orang (Manajemen), 90
orang (Akuntansi) dan 43 orang (Syariah). Maka, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
adalah mahasiswa/i IBS dari program studi Manajemen.
Usia Responden
Responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia 18 – 23 tahun dengan jumlah 9.1%,
25.1%, 27.3%, 26.9%, 10.5%, 0.7% dan 0.4% atau berjumlah 25 orang (usia 18 tahun), 69 orang
(usia 19 tahun), 75 orang (usia 20 tahun), 74 orang (usia 21 tahun), 29 orang (usia 22 tahun) dan 2
orang (usia 23 tahun) dan 1 orang (usia 25 tahun). Maka, mayoritas responden dalam penelitian ini
berusia 20 tahun.
Pendapatan Berkala
12% responden memiliki pendapatan harian, 18.5% responden memiliki pendapatan
mingguan, 62.2% responden memiliki pendapatan bulanan dan 7.3% responden tidak memiliki
pendapatan secara berkala atau 33 orang (harian), 51 orang (mingguan), 171 orang (bulanan), dan
20 orang (tidak memiliki pendapatan berkala) dari total responden sejumlah 275 orang. Maka, dapat
disimpulkan mayoritas responden sejumlah 62.2% memiliki pendapatan bulanan.
Sumber Pendapatan
94.5% responden yang memiliki sumber pendapatan dari orang tua, 6.7% responden
memiliki sumber pendapatan dari mendirikan usaha sendiri, 6.3% responden memiliki sumber
pendapatan dari bekerja (part-time), 1.2% responden memiliki sumber pendapatan dari bekerja (fulltime) dan 2,74% responden memiliki sumber pendapatan dari lainnya.
Pengalaman Investasi
26.5% responden yang memiliki pengalaman berinvestasi atau sejumlah 73 orang dari total
responden dan 73.5% responden tidak memiliki pengalaman investasi atau sejumlah 202 orang dari
total responden. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini tidak memiliki
pengalaman investasi.
Minat Investasi
Berdasarkan 202 responden yang tidak memiliki pengalaman berinvestasi, diketahui bahwa
sejumlah 95.5% responden atau sejumlah 193 orang menyatakan berminat untuk berinvestasi dan
4.5% responden atau sejumlah 9 orang menyatakan tidak beminat untuk berinvestasi di masa
depan.
Produk Investasi
Terdapat 73 responden yang memiliki pengalaman berinvestasi, diperoleh bahwa 23.3%
responden menggunakan produk reksadana, 58.9% saham, 4.1% pasar uang, 2.7% obligasi, 1.4%
cryptocurrency, 4.1% emas dan 5.5% lainnya. Maka, dapat disimpulkan mayoritas responden dalam
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penelitian ini yang memiliki pengalaman berinvestasi memilih saham sebagai produk untuk
berinvestasi.
HASIL ANALISIS
Uji Validitas
Suatu indikator dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif,
maka indikator tersebut dinyatakan valid.
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Penelitian
Variabel
Indikator
r tabel
r hitung
Kesimpulan
FK1
0.371
Valid
FK2
0.422
Valid
FK3
0.380
Valid
FK4
0.387
Valid
Financial Knowledge
FK5
0.310
Valid
(FK)
FK6
0.367
Valid

Financial Attitude
(FA)

Internal Locus of Control
(ILC)

Financial Management
Behavior
(FB)

FK7
FK8
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
ILC1
ILC2
ILC3
ILC4
ILC5
ILC6
ILC7
ILC8
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7

0.113

0.113

0.465
0.436
0.455
0.424
0.456
0.503
0.303
0.328
0.345
0.326
0.456
0.440
0.415
0.456
0.535
0.521
0.476
0.458
0.524
0.420
0.395
0.371
0.587
0.569

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Diolah oleh peneliti.
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator yang
berjumlah 30 items yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.
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Uji Reliabilitas
Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha ³ 0,6.
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian
Jumlah Item
Cronbach’s
Variabel
Kesimpulan
Pernyataan
Alpha
Financial Knowledge

8

0.698

Reliabel

Financial Attitude

7

0.687

Reliabel

8
7

0.753
0.753

Reliabel
Reliabel

Internal Locus of Control
Financial Management Behavior
Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
Pengaruh Financial Knowledge terhadap Financial Management Behavior
Hasil pengolahan data mengungkapkan bahwa variabel Financial Knowledge memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Management Behavior Generasi Millennial.
Pengaruh Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior
Hasil pengolahan data mengungkapkan bahwa variabel Financial Attitude memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap Financial Management Behavior Generasi Millennial.
Pengaruh Internal Locus of Control terhadap Financial Management Behavior
Hasil pengolahan data mengungkapkan bahwa variabel Internal Locus of Control memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Management Behavior Generasi Millennial.
IMPLIKASI MANAJERIAL
Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan beberapa hal yang menjadi implikasi dalam
penelitian ini yaitu:
1. Pengetahuan seseorang mengenai kegiatan berinvestasi menjadi salah satu faktor penting untuk
meningkatkan financial knowledge seseorang. Indonesia Banking School telah melakukan berbagai
upaya untuk mendorong pengetahuan mahasiswa/i nya yang berkaitan dengan kegiatan
berinvestasi seperti penyediaan fasilitas ruang Galeri Investasi, dilaksanakannya Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) yang terkait, penerapan kurikulum yang dilengkapi dengan mata kuliah spesifik
yaitu Manajemen Investasi, dan berbagai kuliah umum, seminar maupun workshop yang berkaitan
dengan kegiatan berinvestasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu lembaga yang
memegang peran penting di dunia investasi juga telah berupaya dengan berbagai cara untuk
meningkatkan financial knowledge generasi millennial.
2. Pencatatan pengeluaran dan pendapatan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan
financial attitude seseorang. Indonesia Banking School mewajibkan seluruh mahasiswa/i nya untuk
membekali pengetahuan dengan mata kuliah dasar yang dilakukan di awal semester yaitu salah
satunya mata kuliah Pengantar Akuntansi. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa/i untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan dan bagaimana menganalisis
masalah keuangan berdasarkan laporan yang ada. Pihak regulator maupun lembaga independen
juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan financial attitude generasi millennial.
3. Generasi millennial di Indonesia Banking School sudah mencerminkan kepercayaan diri dan
kesiapan diri yang tinggi terutama disaat mengerjakan tugas. Kepercayaan diri menjadi salah satu
faktor penting untuk meningkatkan internal locus of control seseorang. Beberapa penelitian
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terdahulu mengungkapkan internal locus of control berkaitan erat dengan self-esteem. Terdapat
beberapa saran praktikal dari salah satu ahli untuk meningkatkan internal locus of control individu.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh financial knowledge,
financial attiude dan internal locus of control terhadap financial management behavior generasi
millennial dengan studi kasus mahasiswa/i Indonesia Banking School dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan financial
knowledge terhadap financial management behavior.
b. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan financial attitude
terhadap financial management behavior.
c. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan internal locus
control terhadap financial management behavior.
d. Variabel yang paling mempengaruhi financial management behavior adalah financial attitude.
Saran
Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun penulis menyadari masih
terdapat beberapa batasan penelitian sehingga penulis dapat memberikan saran bagi penelitian
selanjutnya, yaitu:
1. Faktor – faktor yang mempengaruhi Financial Management Behavior dalam penelitian ini hanya
terdiri dari tiga variabel, yaitu Financial Knowledge, Financial Attitude dan Internal Locus of Control,
sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Financial Management Behavior
seperti Pendapatan Pribadi (Arifin, 2017), Pendapatan Orang Tua (Herdjono & Damanik, 2016),
External Locus of Control (Mien & Thao, 2015), Sociodemographic (Loke, 2017), Attachment
Insecurity (Schweichler, 2013), Financial Communication (Schweichler, 2013), Financial SelfEfficacy (Qamar et al., 2016) dan faktor lainnya.
2. Kuesioner untuk variabel Financial Knowledge, Financial Attitude, Internal Locus of Control dan
Financial Management Behavior yang digunakan oleh peneliti masih dapat disempurnakan, oleh
sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperbaiki pertanyaan- pertanyaan
yang ada dalam penelitian ini agar lebih sesuai dengan fenomena, teori serta pengukuran yang
dituju. Kuesioner dalam penelitian ini telah dimodifikasi dengan menyesuaikan kondisi objek
penelitian, maka dalam penelitian selanjutnya penyesuaian indikator dengan objek penelitian juga
harus dilakukan.
3. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu lingkungan kampus yang
merupakan mahasiswa/i S1 dengan mayoritas masih memiliki pendapatan dari orang tua. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan dengan variasi
yang berbeda, sehingga akan mendekati gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi yang
sebenarnya seperti rentang usia, latar belakang pendidikan, atau sumber pendapatan yang
berbeda. Objek penelitian dalam penelitian selanjutnya dapat diganti dengan pemilihan kriteria yang
berbeda atau membuat perbedaan dengan menambah objek penelitian seperti contohnya
perbedaan financial management behavior generasi X dengan generasi millennial. Hasil penelitian
ini hanya menggambarkan situasi dan kondisi saat ini dimana generasi millennial berusia 18 – 25
tahun dan sedang menduduki bangku perkuliahan S1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan
dengan periode dan kondisi yang berbeda, misalnya ketika generasi millennial yang telah memasuki
usia yang lebih dewasa, telah lulus dari perguruan tinggi dan telah memiliki pendapatan.
4. Konteks penelitian juga dapat diganti dengan meneliti kondisi literasi keuangan maupun perilaku
keuangan responden dari perbedaan secara geografis, contohnya masyarakat di Kota dan
masyarakat di Desa.
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