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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor 

Financial Knowledge, Financial Attitude dan Internal Locus of Control terhadap 

Financial Management Behavior Generasi Millennial (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa/i S1 Indonesia Banking School). Sampel yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah 275 Mahasiswa/i S1 Indonesia Banking School yang berasal dari tahun 

angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017 serta 3 program studi yang berbeda yang telah 

memenuhi kriteria yang dipakai dalam penelitian. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Financial 

Knowledge, Financial Attitude dan Internal Locus of Control yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen yaitu Financial Management Behavior. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan 

mengambil sampel dan kuesioner data utama. Responden dipilih dengan 

menggunakan teknik non-probability sampling dan purposive method sampling. 

Penelitian ini menggunakan 30 indikator pernyataan dengan menggunakan skala 

interval likert 1 – 4. Sampling dan analisis hasil menggunakan Analisis Regresi 

Linear Berganda dengan alat SPSS 24. 

 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Financial 

Knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial 

Management Behavior. 2) Financial Attitude memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Financial Management Behavior. 3) Internal Locus of Control 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Management 

Behavior. 4) Variabel yang paling mempengaruhi financial management behavior 

adalah financial attitude. 

 

Kata Kunci: Financial Knowledge, Financial Attitude, Internal Locus of Control, 

Financial Management Behavior, Generasi Millennial 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the influence of factors – factors Financial 

Knowledge, Financial Attitude, Internal Locus of Control to Financial 

Management Behavior of Millennials (study case on: Undergraduate students of 

Indonesia Banking School). The sample used in this study were 275 undergraduate 

students of Indonesia Banking School, especially those who are in class year of 

2014, 2015, 2016, 2017 from 3 different major study and have met the criteria used 

in the study.  

 

In this study independent variables used are Financial Knowledge, 

Financial Attitude, Internal Locus of Control that can affect dependent variable 

that is, Financial Management Behavior. This research uses quantitative 

descriptive analysis method by taking sample and questionnaire as main data. 

Respondents were selected using non-probability sampling and purposive method 

sampling techniques. This research uses 30 statement indicators by using likert 

scale 1-4. Sampling and yield analysis using Multiple Linear Analysis with SPSS 

24 as the tool.  

 

The results of this study can be summarized as follows: 1) Financial 

Knowledge has a positive and significant effect on Financial Management 

Behavior. 2) Financial Attitude has a positive and significant effect on Financial 

Management Behavior. 3) Internal Locus of Control has a positive and significant 

effect on Financial Management Behavior. 4) The most important variable in 

affecting financial management behavior is financial attitude. 

 

Key Word:  Financial Knowledge, Financial Attitude, Internal Locus of Control, 

Financial Management Behavior, Millennials 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Generasi Millennial 

Di negara maju seperti Amerika, sedang maraknya studi mengenai generasi 

Y atau dikenal dengan generasi millennial. Pew Research Center (2016), 

mendefinisikan generasi millennial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 – 

2004 yakni berusia 14 – 37 tahun saat ini, sedangkan untuk generasi X digolongkan 

berdasarkan rentang tahun lahir antara 1965 – 1980 (berusia 38 – 53 tahun) dan 

generasi baby boomers yakni dengan tahun lahir 1946 – 1964 (berusia 54 – 72 

tahun). (Scott-Gall & Manohar, 2016). U.S. Bureau Census (2015), melakukan 

sebuah survei bahwa jumlah generasi millennial adalah yang terbanyak sepanjang 

sejarah di Amerika, melebihi jumlah populasi yang termasuk dalam generasi X dan 

baby boomers. Menurut laporan yang disusun oleh Fromm et al. (2012), salah satu 

kantor konsultan bisnis ternama, Boston Consulting Group (BCG) (2012), juga 

melakukan studi bersama Barkley, sebuah kantor yang melayani jasa pemasaran 

dengan tema American Millenials: Deciphering the Enigma Generation. Dalam 

studi tersebut, diungkapkan hasil riset dari 4 juta data yang telah di kumpulkan 

mengenai kecenderungan perilaku generasi millennial dalam menjalani kehidupan 

diantaranya, generasi millennial sangat adaptif terhadap teknologi terbaru 

(technology savvy), generasi millennial memiliki paradigma tersendiri dalam 

melihat marketing sebuah brand, generasi millennial cenderung tertarik untuk 
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melakukan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi 

dan melakukan aktivitas olahraga, serta perilaku lainnya yang mencerminkan 

bahwa generasi millennial memiliki keunikan tersendiri dibanding generasi 

sebelumnya.  

1.1.2 Bonus Demografi 

Indonesia, sebagai negara ke-empat dengan populasi terbanyak di dunia, 

juga di prediksi mengalami fenomena demographic dividend atau population 

dividend yakni bonus demografi di tahun 2020 - 2035. Ali & Lilik (2016), mencoba 

memprediksi wajah Indonesia 2020 dengan melihat berbagai fenomena yang 

bibitnya sudah terjadi, salah satunya komposisi penduduk muda. Badan Pusat 

Statistik Indonesia (2013), memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

pada 2020 akan mencapai 271 juta jiwa, serta menembus angka 300 juta jiwa pada 

tahun 2035. A.T. Kearney (2016), mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah 

satu negara yang memiliki populasi generasi millennial terbanyak di dunia setelah 

India, Cina dan Amerika Serikat berdasarkan data dari UN World’s Population 

Prospects 2015. International Monetary Fund (2018), melansir sebuah artikel 

dengan merangkum 5 alasan utama yang ditujukan untuk Indonesia agar 

menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, salah satu alasannya yaitu 

adanya prediksi ledakan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang berasal dari usia 

15 – 64 tahun di tahun 2020.  

1.1.3 Perilaku Keuangan Generasi Millennial 

Mengutip Hilmansyah (2017), wawancara seorang psikolog klinis dengan 

sebuah media cetak, Reynitta Poerwito, Bach, of Psych., M. Psi., menyatakan 
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bahwa generasi millennial memiliki kepedulian terhadap gaya hidup, nilai – nilai 

perilaku bahkan konsumsi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Maraknya 

bisnis e-commerce yang memudahkan pengusaha yang sedang merintis bisnisnya 

juga mempengaruhi perilaku generasi millennial untuk melakukan jual-beli melalui 

online. Riset berbasis media sosial lembaga independen Provetic Indonesia (2016), 

41% dari 7,809 perbincangan kepada generasi millennial, mengenai alasan utama 

menabung adalah untuk membeli tiket konser menonton musisi yang mereka 

idolakan dan untuk rencana wisata mereka. Riset ini digelar mulai 1 Desember 2015 

sampai 31 Januari 2016 dan memiliki fokus riset tentang perilaku generasi 

millennial dan karakter mereka dalam hal keuangan. (Maulana, 2016). Hasil 

wawancara peneliti dengan 10 orang generasi millennial di Jakarta, juga 

mendukung adanya fenomena tersebut. Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa porsi tabungan terbesar dialokasikan untuk kategori hiburan (travelling, 

nonton di bioskop, nonton konser musik, dll) dengan nilai rata-rata 37,5% dari total 

tabungan, sedangkan 32,5% untuk dana darurat dan 30% untuk belanja konsumsi. 

(Lampiran 1). Hananto (2018), seorang financial trainer, dalam sebuah wawancara 

yang disiarkan melalui online podcast platform bernama Inspigo, menyatakan 

fenomena tersebut 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 
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maupun pendapatan nya secara seimbang terus menerus, hal ini akan memberikan 

dampak buruk pada kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Inspigo, 2018). 

1.1.4 Financial Management Behavior 

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). Menurut Pryor (2010), perilaku keuangan adalah sikap yang 

ditunjukkan terhadap uang (bagaimana ia membelanjakan, menabung, dan atau 

berinvestasi) serta peran uang di dalam kehidupan. Rajna & Anthony (2011), 

mendefinisikan financial management behavior sebagai perilaku yang 

menunjukkan perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang 

terlibat dalam area kas, kredit, investasi, asuransi, pensiun serta perencanaan 

properti. 

Penulis akan meneliti beberapa faktor yang dapat mempengaruhi financial 

management behavior dengan mengambil objek penelitian pada generasi millennial 

di Indonesia Banking School (IBS). Pengambilan objek tersebut didasari oleh 

fenomena akses teknologi dan internet di Indonesia yang belum merata menurut 

artikel yang ditulis oleh Amalia (2017), sehingga populasi yang dapat dikategorikan 

sebagai generasi millennial di Indonesia, mayoritas merupakan penduduk atau 

warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta, yakni ibukota negara 

Indonesia. Indonesia Banking School merupakan perguruan tinggi yang berlokasi 

di Jl. Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mahasiswa/i 

Indonesia Banking School yang sedang menjalani perkuliahan tingkat sarjana strata 
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1 (S1) saat ini memiliki rentang usia 18 – 25 tahun. Kegiatan pembelajaran di 

Indonesia Banking School tidak luput dari keterkaitan penggunaan fasilitas berbasis 

teknologi dan internet, seperti penyebaran informasi bagi seluruh civitas akademika 

IBS yang harus di akses melalui sebuah portal sistem informasi (E-Campus) serta 

aktivitas belajar-mengajar di kelas yang melibatkan penggunaan komputer, 

internet, proyektor, hingga interaksi secara online dan pengumpulan tugas 

mahasiswa melalui online forum antara dosen pengajar dan mahasiswa (seperti 

google classroom, Edmodo, dll). 

1.1.5 Literasi Keuangan 

Literasi keuangan (financial literacy) merupakan salah satu topik yang juga 

menjadi pembahasan penting saat ini dalam ranah internasional. 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. 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.”  

Pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah 

meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Namun 

seiring berjalannya waktu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian 
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strategi tersebut dengan meluncurkan Revisit SNLKI 2017 sebagai hasil dari 

evaluasi selama tahun 2013 hingga 2016 yang menunjukkan bahwa kegiatan 

edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi 

yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan, 

perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks 

sehingga diperlukan literasi keuangan masyarakat yang memadai. Dalam Revisit 

SNLKI 2017 juga diketahui bahwa indeks literasi keuangan Indonesia yang 

sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7% pada tahun 

2016 dan hanya 13 provinsi saja yang memiliki indeks literasi keuangan diatas rata-

rata nasional, DKI Jakarta merupakan yang tertinggi yaitu 40,0% dan Papua Barat 

yang terendah dengan indeks 19,3%. Atkinson & Messy (2012), menyatakan bahwa 

literasi keuangan tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan keuangan (financial 

knowledge) tetapi juga dilihat dari dimensi lainnya yaitu sikap keuangan (financial 

attitudes).  

1.1.6 Financial Knowledge 

Menurut Marsh (2006),  financial knowledge adalah pengetahuan yang 

mengacu pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi, yang 

diukur dengan tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan 

pribadi. Kholilah & Iramani (2013), mendefinisikan financial knowledge sebagai 

penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. SNLKI OJK 2016, 

mengungkapkan bahwa hanya 36.02% masyarakat Indonesia menyatakan memiliki 

kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasi investasi, biaya penggunaan 

produk, denda, dan inflasi. Argarwal et al. (2007), mengungkapkan bahwa 
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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). ANZ-Retirement Comission 

(2006), menyatakan dalam surveinya semakin banyak financial knowledge yang 

dimiliki seseorang, akan semakin efektif orang tersebut mengatur pengelolaan 

keuangan nya secara harian (daily-to-daily) maupun jangka panjang (long-term). 

Maka penguasaan financial knowledge diperlukan untuk meningkatkan tingkat 

literasi keuangan, juga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan. 

1.1.7 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). Marsh 

(2006), juga mendefinisikan financial attitude sebagai sikap yang mengacu pada 

bagaimana seseorang merasa, tentang masalah keuangan pribadi yang diukur 

dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini. Berdasarkan SNLKI OJK 

2016, sikap keuangan masyarakat Indonesia dapat dikaitkan dengan tujuan 

keuangan nya yaitu 96.81% masyarakat Indonesia mengaku memiliki tujuan 

keuangan namun masih didominasi dengan tujuan jangka pendek untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari (49.11%) dan mempertahankan hidup (17.68%). Otoritas 

Jasa Keuangan (2017), menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera ditandai oleh diterapkan pengelolaan keuangan yang baik oleh masyarakat 

dengan dipengaruhi beberapa faktor yaitu salah satunya sikap keuangan. Pankow 
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(2012), mengungkapkan bahwa attitude yang baik mempengaruhi perilaku 

seseorang termasuk dalam mengatur manajemen finansialnya terutama untuk 

mencapai target (goals) keuangannya. Maka financial attitude disimpulkan dapat 

mempengaruhi financial management behavior seseorang. 

1.1.8 Locus of Control 

Beberapa peneliti terdahulu menduga adanya faktor lain yang dapat 

mempengaruhi financial management behavior individu salah satunya yaitu Locus 

of Control. Pelopor konsep Locus of Control yaitu Rotter, seorang ahli teori 

pembelajaran sosial. Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu 

peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi 

padanya. Rotter (1966), membedakan orientasi locus of control menjadi dua, yakni 

internal locus of control internal dan external locus of control. (Mclntyre et al. 

2009). Menurut Ida & Dwinta (2010), individu dengan internal locus of control 

cenderung menganggap bahwa ketrampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha 

(effort) lebih menentukan apa yang mereka peroleh dalam hidup mereka. 

Sedangkan individu yang memiliki external locus of control cenderung 

menganggap bahwa hidup mereka terutama ditentukan oleh kekuatan dari luar diri 

mereka, seperti nasib, takdir, keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa. 

1.1.9 Penelitian Terdahulu (research gap) 

 Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan adanya kesenjangan 

penelitian dari variabel yang mempengaruhi financial management behavior.  

Menurut Qamar et al. (2016), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif 

signifikan antara financial knowledge dengan financial management behavior 
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dengan responden mahasiswa di 5 universitas yang berbeda di Lahore, Pakistan, 

namun dalam penelitian Herdjiono & Damanik (2016), diungkapkan bahwa 

financial knowledge tidak berpengaruh pada financial management behavior pada 

382 responden dari daerah perbatasan di Indonesia yaitu Merauke. Penelitian Mien 

& Thao (2015), mengungkapkan bahwa financial attitude memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap financial management behavior pada anak - anak muda 

di Vietnam, sedangkan penelitian Zahriyan (2012), menyatakan bahwa financial 

attitude tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial management 

behavior pada 250 kepala keluarga di Gresik, Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo. 

Menurut penelitian Schweichler (2013), locus of control memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap financial management behavior pada 348 mahasiswa dari 

Southeasterm University namun dalam penelitian Mien & Thao (2015), locus of 

control tidak memiliki pengaruh terhadap financial management behavior pada 

anak-anak muda Vietnam. Berdasarkan penjabaran tersebut maka ditemukan 

kesenjangan penelitian (research gap) 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.   

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

 Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

a) Penelitian ini diteliti berdasarkan pengembangan dari hasil-hasil 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan modifikasi model dari 2 

Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude..., Melza Horiza Sastradiredja, Ma.-Ibs, 2018



 
 

 Indonesia Banking School 

10 

jurnal penelitian terdahulu yaitu Mien & Thao (2015) dan Kholilah & 

Iramani (2013). 

b) Variabel independen dalam penelitian ini adalah financial knowledge, 

financial attitude dan internal locus of control. Ketiga variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap financial management behavior 

berdasarkan penelitian terdahulu. 

c) Objek penelitian dalam penelitian ini adalah generasi millennial yang 

merupakan mahasiswa/i strata satu (S1) Indonesia Banking School (IBS). 

Pengambilan objek tersebut dikarenakan populasi yang dapat dikategorikan 

sebagai generasi millennial di Indonesia mayoritas berdomisili di kota-kota 

besar seperti Jakarta. Mahasiswa/i IBS strata satu (S1) memiliki rentang usia 

18 – 25 tahun. IBS merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di 

daerah Jakarta Selatan, dengan kegiatan pembelajaran nya yang melibatkan 

penggunaan akses teknologi dan internet. 

1.3 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diketahui bahwa dalam beberapa forum 

maupun riset internasional, telah dibahas mengenai bonus demografi yang terjadi 

secara global di negara maju maupun di Indonesia. Maka dari itu, generasi 

millennial memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perekonomian secara 

umum. Beberapa riset telah menyatakan bahwa generasi millennial memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dari generasi sebelumnya. Hal ini 

mempengaruhi perilaku generasi tersebut termasuk dalam perilaku manajemen 

keuangan (financial management behavior). Literasi keuangan merupakan hal yang 
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menjadi isu penting bagi nasional maupun di skala internasional. Selain financial 

knowledge, financial attitude juga menjadi salah satu dimensi literasi keuangan. 

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan adanya hubungan signifikan antara 2 

dimensi tersebut dengan financial management behavior. Selain itu, ditemukan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi financial management behavior individu 

yaitu Locus of Control. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji financial knowledge, financial 

attitude dan internal locus of control terhadap financial management 

behavior generasi millennial dengan studi kasus pada mahasiswa/i 

Indonesia Banking School. 

2. Penelitian ini memiliki fokus pada generasi millennial dikarenakan 

fenomena jumlah populasi generasi millennial yang semakin bertambah 

disertai adanya kecenderungan perilaku manajemen keuangan generasi 

millennial yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sehingga penelitian ini, 

ingin menguji beberapa faktor yang mempengaruhi financial management 

behavior generasi millennial di Indonesia Banking School. 

1.4 Perumusan Masalah 

 Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yakni: 

1. Apakah financial knowledge memiliki pengaruh positif terhadap 

financial management behavior generasi Millennial di Indonesia 

Banking School? 
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2. Apakah financial attitude memiliki pengaruh positif terhadap 

financial management behavior generasi Millennial di Indonesia 

Banking School? 

3. Apakah internal locus of control memiliki pengaruh positif terhadap 

financial management behavior generasi Millennial di Indonesia 

Banking School? 

4. Variabel manakah yang paling mempengaruhi financial management 

behavior di Indonesia Banking School? 

1.5 Pembatasan Masalah 

  Dalam penelitian ini diharapkan agar lebih fokus dan tidak meluas dari 

pembahasan yang dimaksud, peneliti membatasinya pada ruang penelitian sebagai 

berikut: 

1. Variabel financial management behavior dalam penelitian ini hanya 

meneliti dari dua indikator yaitu cash management dan saving and 

investment, sedangkan dua indikator lainnya (insurance dan credit 

management) tidak dilibatkan karena objek penelitian ini adalah generasi 

millennial yang merupakan mahasiswa/i strata satu (S1) dengan rentang 

usia 18 – 25 tahun, dimana mayoritas belum memiliki penghasilan tetap 

sehingga penggunaan kredit maupun asuransi masih rendah. Indikator 

variabel lainnya juga disesuaikan oleh fenomena dan objek penelitian.  

2. Pemilihan objek penelitian yakni generasi millennial di fokuskan studi 

kasus pada mahasiswa/i Indonesia Banking School yang sedang menjalani 
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perkuliahan strata satu (S1) karena dianggap dapat menjadi representatif 

generasi millennial di Jakarta. 

1.6 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik yakni: 

1. Menganalisis pengaruh financial knowledge terhadap financial 

management behavior generasi Millennial. 

2. Menganalisis pengaruh financial attitude terhadap financial 

management behavior generasi Millennial. 

3. Menganalisis pengaruh internal locus of control terhadap financial 

management behavior generasi Millennial. 

4. Menganalisis variabel yang paling mempengaruhi financial 

management behavior generasi Millennial. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru untuk penelitian 

selanjutnya terutama dalam perkembangan ilmu manajemen, khususnya dalam 

topik literasi keuangan, perilaku manajemen keuangan dan studi mengenai generasi 

millennial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran 

bagi regulator dalam penyusunan strategi mengenai literasi dan inklusi keuangan 

khususnya ditargetkan untuk generasi muda. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru kepada akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat. 

1.8 Sistematika Penulisan  

  Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

  BAB I PENDAHULUAN 
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  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup 

masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan.  

  BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan dan 

kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, 

pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

  BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan desain penelitian, objek penelitian, 

teknik pengambilan sampel, populasi dan sampel, operasionalisasi variabel, teknik 

pengolahan dan analisis data, serta teknik pengujian data. 

  BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, dan pengembangan hasil pengujian yang dikaitkan dengan teori. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

penelitian pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap 

praktik yang ada.  
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BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Literasi Keuangan 

Vitt et al. (2005), mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan 

untuk membaca, menganalisis, mengatur dan menulis tentang kondisi keuangan 

pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan hidup. (Lamdin, 2012). Termasuk dalam 

kemampuan untuk memahami pilihan finansial, mendiskusikan isu tentang 

keuangan tanpa ada rasa ketidaknyamanan, merencanakan keuangan masa depan 

dan merespon secara kompeten terhadap peristiwa dalam hidup yang berkaitan 

dengan keputusan finansial termasuk kejadian ekonomi secara umum. 

Organisation for Economic Co-operation and Development atau 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. 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.”  

Menurut Salleh (2015), literasi keuangan dianggap sebagai sarana untuk 

melancarkan kesejahteraan keuangan, jadi dengan literasi keuangan yang baik akan 
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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. Maka dari itu, literasi keuangan 

merupakan salah satu hal yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. 

2.1.2 Financial Knowledge 

 Dalam salah satu survei mengenai 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. Dalam survei tersebut, juga 

diungkapkan bahwa semakin banyak financial knowledge yang dimiliki seseorang, 

akan semakin efektif orang tersebut mengatur pengelolaan keuangan nya secara 

harian (daily-to-daily) maupun jangka panjang (long-term). 

Financial knowledge sering dianggap sebagai sinonim dari literasi 

keuangan (financial literacy) namun pada kenyataannya, kedua hal tersebut tidak 

setara. Menurut Huston (2010), financial knowledge merupakan salah satu dimensi 

utama dari literasi keuangan. Ida & Dwinta (2010), mengungkapkan bahwa dalam 

menguasai financial knowledge, dibutuhkan pengembangan keterampilan 

keuangan (financial skill) dan mempelajari penggunaan alat-alat keuangan 

(financial tools). Financial skill merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

membuat keputusan dalam personal financial management seperti merancang 
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anggaran belanja, penggunaan kredit, pemilihan produk investasi dan lain-lain. 

Sedangkan, financial tools adalah bentuk dan bagan yang dipergunakan dalam 

pembuatan keputusan personal financial management seperti cek, kartu kredit, 

kartu debit. 

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). Maka penguasaan financial 

knowledge diperlukan untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan, juga 

meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan. 

Mien & Thao (2015), menggunakan indikator financial knowledge dalam 

penelitian nya yaitu seberapa banyak pengetahuan seseorang mengenai: 

1. Tingkat suku bunga, beban keuangan dan ketentuan kredit 

2. Credit ratings perusahaan dan mengapa hal itu dapat terjadi 

3. Pengelolaan keuangan pribadi 

4. Menginvestasikan uang di pasar modal / pasar uang 

5. Apa saja yang ada di akun rekening bank pribadi 

2.1.3 Financial Attitude 

Menurut Prof. Saifuddin Azwar (2002), seorang ahli psikologi, sikap adalah 

salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan 
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tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan 

positif dan negatif. (Suharyat, 2009). Mengutip definisi attitude (sikap) dari Hogg 

& Vaughan (2005), yaitu “a relatively enduring organization of beliefs, feelings, 

and behavioral tendencies towards socially significant objects, groups, events or 

symbols" (McLeod, 2009). Definisi tersebut apabila interpretasikan dalam bahasa 

Indonesia yakni attitude merupakan sebuah kombinasi/organisasi dari kepercayaan, 

perasaan dan kecenderungan perilaku terhadap objek, kelompok, peristiwa atau 

simbol sosial yang relatif bertahan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirangkum 

bahwa attitude merupakan suatu reaksi (berupa perasaan maupun kecenderungan 

perilaku) yang ditimbulkan dari seseorang terhadap sesuatu yang terjadi, reaksi 

tersebut dapat berupa positif maupun negatif yang menentukan perilaku nya. 

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). Pankow 

(2012), dalam salah satu publikasi nya berjudul Financial Values, Attitudes and 

Goals mengungkapkan bahwa “attitudes are the measure of your state of mind, 

your opinions and judgment about the world in which you live.” yaitu apabila 

diartikan ke dalam bahasa Indonesia, attitudes dijadikan sebuah ukuran cara pikir, 

opini, dan pendapat seseorang tentang dunia kehidupan yang ia jalani. Pankow juga 

mengungkapkan apabila seseorang memiliki value dalam hidupnya, maka akan 

menunjukkan attitude yang baik. Attitude yang baik mempengaruhi perilaku 

seseorang termasuk dalam mengatur manajemen finansialnya terutama untuk 

mencapai target (goals) keuangannya. 
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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. Rajna & 

Anthony (2011), memilih objek penelitian pada praktisi medis di Malaysia, di 

ungkapkan berdasarkan penelitian terdahulu attitude seseorang terhadap keuangan 

dipengaruhi oleh attitude yang dicontoh dan pengajaran dari orang tua serta 

pengalaman masa kecil seperti terlibat dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan 

keuangan. Marsh (2006), melakukan penelitian tentang perbandingan tingkat 

financial attitudes, knowledge dan behavior antara mahasiswa tingkat akhir dengan 

mahasiswa tahun pertama (freshmen) di salah satu perguruan tinggi di Texas. 

Dalam penelitian tersebut, diungkapkan bahwa pengalaman kuliah dapat 

mempengaruhi financial attitude mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan signifikan antara mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa tingkat akhir 

hal ini juga berlaku terhadap financial management behavior nya. Berdasarkan dua 

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

attitude seseorang dan attitude juga memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan 

seseorang. Rajna & Anthony (2011), menyatakan beberapa dimensi financial 

attitude seseorang diantaranya yakni saving, budgeting, financial responsibility, 

financial planning, risk management, debts, dan investment. 

Rajna & Anthony (2011), menggunakan indikator financial attitude dalam 

penelitiannya yakni sebagai berikut: 

1. Sangat penting untuk sebuah keluarga melakukan aktivitas menabung 

yang rutin 
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2. Mencatat pengeluaran keuangan sangat memakan waktu (time-

consuming) 

3. Setiap anggota keluarga sebaiknya menuliskan target keuangan yang 

akan membantu mereka memilih prioritas pengeluaran 

4. Setiap individu sebaiknya bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya 

sendiri 

5. Merancang sebuah anggaran adalah hal yang sangat penting untuk 

kesuksesan pengelolaan keuangan 

6. Menabung adalah hal yang tidak penting 

7. Selama seorang individu dapat memenuhi kewajiban nya setiap bulan, 

tidak ada yang harus diragukan tentang seberapa lama ia melunasi 

hutangnya 

8. Kedua pihak suami dan istri sebaiknya memiliki rasa tanggung jawab 

untuk memastikan apakah hutang sudah dilunasi atau belum. 

9. Tidak penting seberapa banyak tabungan, selama pasangan tersebut 

selalu menabung. 

10. Anggota keluarga sebaiknya memerhatikan keadaan saat ini ketika 

mengelola keuangannya. 

11. Perencaan keuangan untuk pension sangat tidak penting untuk 

menjamin perlindungan seseorang saat usia tua. 

12. Memiliki rencana keuangan mempersulit individu untuk membuat 

keputusan berinvestasi 
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13. Sangat penting untuk membuat rencana dari kemungkinan 

ketidakmampuan keuangan dari salah satu anggota keluarga yang 

menafkahi 

14. Memastikan properti kita terjamin dari beberapa resiko tidaklah penting 

untuk kesuksesan pengelolaan keuangan 

15. Perencanaan adalah sebuah pengalihan yang tidak penting ketika 

keluarga mencoba bertahan saat ini 

16. Merencanakan pengeluaran adalah hal yang penting untuk kesuksesan 

pengelolaan keuangan individu 

17. Perencanaan adalah hal terbaik untuk menghadapi masa depan 

18. Memikirkan tentang kondisi keuangan di 5 atau 10 tahun kedepan 

adalah hal yang penting untuk kesuksesan finansial 

Berdasarkan saran penelitian Mien & Thao (2015), financial attitude dapat 

memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut: 

1. Atittude terhadap daily financial behavior (perilaku keuangan sehari-

hari) 

2. Attitude terhadap saving plan (perencanaan tabungan) 

3. Attitude terhadap financial management (pengelolaan keuangan) 

4. Attitude terhadap future financial ability (kemampuan keuangan di masa 

depan) 

2.1.4 Locus of Control 

Locus of Control adalah sebuah konsep psikologi dicetuskan oleh salah satu 

ahli psikologi di Amerika yaitu Rotter (1966), locus of control dinyatakan sebagai 
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“whether or not the person perceives a causal relationship between his own 

behavior and the reward” 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. Namun sebaliknya, individu 

yang memiliki tingkat locus of control yang rendah (atau disebut dengan external 

locus of control) percaya bahwa setiap hasil yang didapat di kehidupan terjadi di 

luar kontrol individu tersebut, yaitu karena faktor – faktor eksternal lainnya seperti 

takdir, keberuntungan dan orang lain. 

Menurut Weiner et al. (1971), mencoba menjelaskan atribusi locus of 

control dengan menggunakan sebuah model 4 faktor yaitu kemampuan (ability), 

usaha (effort), tingkat kesulitan tugas (task difficulty) dan keberuntungan (luck). 2 

dari komponen tersebut (ability dan effort) merupakan deskripsi pribadi dan kedua 

sisanya (task difficulty dan luck) menggambarkan faktor lingkungan. Secara umum, 

faktor-faktor tersebut merepresentasikan dimensi internal maupun eksternal. (Lee-

kelley, 2006). Mclntyre et al. (2009), mengungkapkan bahwa individu yang 

memiliki internal locus of control merasa bahwa individu tersebut yang 

menentukan takdir nya sendiri, sedangkan individu yang memiliki external locus of 

control berasumsi bahwa kesuksesan (atau kegagalan) ditentukan karena berada di 

tempat yang benar (atau salah) dan waktu yang tepat (atau tidak tepat). 
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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. Flory (2006), juga 

menyatakan bahwa individu dengan internal locus of control percaya bahwa diri 

mereka sendiri bertanggung jawab atas hidup mereka dan semua kegiatan nya, hasil 

yang mereka dapatkan tergantung kepada kinerja pribadi mereka. (Saadat et al. 

(2011). Spector (1982), mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa individu yang 

memiliki internal locus of control cenderung memiliki usaha yang lebih keras 

ketika iya meyakini bahwa usaha tersebut akan mendatangkan hasil (reward). 

(Donnelly et al. 2003). 

Perry & Morris (2005), menggunakan indikator locus of control dalam 

penelitiannya dengan mengukur seberapa sering seorang individu merasakan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Tidak ada cara apapun yang dapat saya lakukan untuk menghadapi 

masalah-masalah dalam hidup saya 

2. Saya merasa terdorong oleh lingkungan sekitar dalam menjalani hidup 

3. Sangat sedikit hal yang bisa saya lakukan untuk merubah hal-hal penting 

dalam hidup saya 

4. Saya dapat melakukan apapun yang saya pikirkan 

5. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, bergantung kepada diri saya 
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6. Saya tidak memiliki pertolongan dalam menghadapi masalah dalam 

hidup saya 

7. Saya memiliki sedikit kontrol terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup 

saya 

2.1.5 Financial Management Behavior Generasi Millennial 

Hal yang menjadi perbedaan antara sikap dan perilaku yaitu diungkapkan 

dalam penelitian Suharyat (2009), “perilaku merupakan cerminan kongkret yang 

tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses 

pembelajaran, rangsangan dan lingkungan.” Dapat disimpulkan jika 

disambungkan dengan subbab sebelumnya mengenai attitude (sikap), perilaku 

merupakan hasil konkret yang ditunjukkan setelah sikap yang muncul dari individu 

karena adanya stimulus (rangsangan). 

Xiao (2008), mendefinisikan perilaku keuangan sebagai “any human 

behavior that is relevant to money management.” yakni setiap perilaku manusia 

yang berkaitan (memiliki relevan) terhadap manajemen uang. Perilaku keuangan 

pada umumnya termasuk perilaku terhadap kas, kredit dan menabung.  

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). 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. Tanggung jawab utama dalam manajemen keuangan yaitu 
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mengatur anggaran yang memiliki tujuan untuk memastikan individu dapat 

mengelola dan mengatur kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan 

penghasilan yang diterima pada periode waktu yang sama. 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). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa 

financial management behavior merupakan rangkaian perilaku individu yang 

berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan nya dengan suatu tujuan dan 

cara pemanfaatan sumber daya yang efisien. Financial management behavior 

seseorang menurut Xiao & Dew (2011), dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yakni 

Manajemen Arus Kas (1-4), Manajemen Kredit (5-7), Tabungan dan Investasi (8-

12) serta Asuransi (13-15) dijabarkan sebagai berikut:  

1. Membandingkan harga ketika berbelanja sebuah produk atau jasa 

2. Membayar semua kewajiban secara on time 

3. Mencatat pengeluaran bulanan secara tertulis maupun elektronik 

4. Tetap berada dalam rencana pengeluaran atau anggaran yang ditentukan 

5. Membayar kewajiban kartu kredit secara penuh setiap bulan 

6. Mencapai limit pada satu atau lebih kartu kredit 

7. Hanya melakukan pembayaran minimum pada sebuah pinjaman 

8. Memulai atau menjaga tabungan dana darurat 

9. Menyisihkan uang dari setiap penghasilan 
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10. Menabung untuk target jangka panjang seperti mobil, pendidikan, 

rumah, dll. 

11. Menyisihkan uang untuk akun dana pension 

12. Membeli obligasi, saham atau reksadana 

13. Membayar secara rutin asuransi kesehatan 

14. Membayar secara rutin asuransi properti seperti asuransi kendaraan atau 

tempat tinggal 

15. Membayar secara rutin asuransi hidup  

Dalam penelitian (Hilgert et al. 2003), terdapat beberapa aktivitas 

pengelolaan manajemen keuangan yaitu: 

a. Cash-flow Management 

 Pengelolaan manajemen arus kas meliputi pembayaran tagihan yang tepat 

waktu, memiliki rekam pengeluaran atau rekap pencatatan keuangan, melakukan 

pengecekan buku tabungan setiap bulan, menggunakan anggaran belanja atau 

budgeting. 

b. Credit Management 

 Pengelolaan kredit meliputi penggunaan kartu kredit, membayar tagihan 

kartu kredit secara lunas setiap bulan, mengecek kembali laporan kredit, 

membandingkan penawaran sebelum menggunakan kartu kredit. 

c. Saving 

 Mengelola tabungan meliputi memiliki rekening tabungan, memiliki dana 

darurat, menyimpan atau menginvestasikan dana dari setiap pendapatan yang 
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diterima, menabung untuk rencana jangka panjang seperti pendidikan, mobil atau 

rumah, memiliki sertifikat deposito. 

d. Investment 

 Pengelolaan investasi meliputi memiliki uang yang tersimpan di beberapa 

jenis investasi, memiliki rencana untuk dana pensiun, memiliki rekening investasi, 

memiliki reksa dana, mengikuti program pensiun dari perusahaan, memiliki IRA 

(Investment Retirement Account) atau rekening pensiun, mengkalkulasi nilai 

kekayaan bersih selama 2 tahun belakang, memiliki saham public, menyimpan dana 

di rekening pensiun, membeli obligasi. 

e. Other Financial Experience 

 Memiliki tempat tinggal, membeli rumah/apartemen, membayar pajak 

setiap tahun, sering atau selalu merencanakan target keuangan di masa depan, 

menggunakan pinjaman untuk merenovasi tempat tinggal, membaca tentang 

manajemen keuangan.  

Deloitte (2015), salah satu kantor akuntan internasional terbesar di dunia, 

menerbitkan sebuah artikel dalam majalah internal nya bernama Inside mengenai 

“Millennials and Wealth Management” yang ditulis oleh senior manager maupun 

senior consultant nya. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa hingga tahun 2020 

kekayaan bersih agregat generasi millennial secara global diprediksikan akan 

meningkat 2 kali lipat dari tahun 2015. Hal ini didorong oleh 3 faktor utama yang 

menjadi tren yaitu pertama, generasi millennial dengan rentang umur 18 hingga 35 

tahun saat ini sedang memasuki tahun prima mereka untuk berpenghasilan, 

sehingga akan terjadi peningkatan aset likuid. Kedua, menjadi wirausaha adalah 
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sebuah profesi yang sedang menjadi panutan bagi generasi millennial dan ini akan 

mendorong peningkatan jumlah aset. Di negara-negara maju, 54 persen dari jumlah 

populasi generasi millennial sudah memulai atau merencanakan bisnis usaha 

mereka, dimana 27 persen nya sudah menjadi wirausaha. Ketiga, beberapa generasi 

millennial akan mendapatkan warisan kekayaan dari orang tua mereka yaitu 

generasi baby boomers. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dapat menjadi 

alasan pentingnya generasi millennial untuk memiliki kemampuan dalam 

mengelola perilaku keuangan dengan baik.  

Ghozie (2018), salah satu financial planner ternama di Indonesia, 

melakukan suatu wawancara dengan media Tirto.id mengenai perilaku keuangan 

generasi millennial. (Khalika, 2018). Mengutip wawancara Ghozie (2018), 

mengatakan 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). Penelitian yang 

diterbitkan oleh suatu lembaga akuntansi di London yaitu PwC (2017), berjudul 

Employee Financial Wellness Survey menjabarkan beberapa permasalahan 

keuangan dari 1.600 pekerja di Amerika, termasuk generasi millennial di 

dalamnnya. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa beberapa persen dari 

responden generasi millennial memiliki masalah dalam manajemen utang dan kas. 

Sebanyak 45 persen responden millennial menggunakan kartu kredit untuk 

memenuhi kebutuhannya dan 70 persen responden generasi millennial memiliki 

hutang kartu kredit. Riset berbasis media sosial lembaga independen Provetic 

Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude..., Melza Horiza Sastradiredja, Ma.-Ibs, 2018



 
 

 Indonesia Banking School 

29 

Indonesia (2016), 41% dari 7,809 perbincangan kepada generasi millennial, 

mengenai alasan utama menabung adalah untuk membeli tiket konser menonton 

musisi yang mereka idolakan dan untuk rencana wisata mereka. (Maulana, 2016). 

2.1.6 Generasi Millennial 

Pew Research Center (2016), mendefinisikan generasi millennial adalah 

generasi yang lahir antara tahun 1981 – 2004 yakni berusia 14 – 37 tahun saat ini. 

(Scott-Gall & Manohar, 2016). 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. Terdapat 

banyak stereotipe karakter dari generasi tersebut mencakup tech-savvy, multi-

taskers, team players, ambisius, dan mereka cenderung menyukai pekerjaan yang 

menurut mereka memiliki makna. Karakteristik generasi millennial menurut Howe 

& Strauss (2003), dapat dikategorikan menjadi 7 karakter utama generasi millennial 

sebagai berikut: 

a. Special 

Generasi millennial cenderung merasa dirinya selalu diperlakukan spesial. Setiap 

kejadian penting yang terjadi ditandai oleh selebrasi dan pujian. Generasi ini merasa 

bahwa keberadaannya penting untuk memecahkan masalah dunia yang belum 

terpecahkan dari generasi pendahulu. Generasi ini cenderung memiliki keinginan 

untuk mendapatkan feedback yang positif dari orang lain dan perhatian atas apa 

yang telah mereka lakukan. 

 

 

Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude..., Melza Horiza Sastradiredja, Ma.-Ibs, 2018



 
 

 Indonesia Banking School 

30 

b. Sheltered (Terlindungi) 

Seorang anak yang termasuk dalam golongan generasi millennial, merasa 

mendapatkan perlindungan yang tinggi dari segala aspek mulai dari tindakan 

pengamanan di mobil seperti kursi khusus untuk bayi, sticker dengan tulisan “baby 

on board”, masalah konflik pribadi yang melibatkan dukungan dari orang tua, 

hingga ketika di sekolah mereka pun menginginkan seorang mentor yang dapat 

membimbing mereka dan segala masalah akademiknya. 

c. Self-Confident (Percaya Diri) 

Generasi millennial memiliki motivasi, goal-oriented dan percaya diri terhadap 

masa depan. Generasi ini berharap bahwa perguruan tinggi dapat mendukung 

mereka untuk menjadi lebih hebat. Tingkat optimisme mereka tinggi dan ketegasan 

diri membuat mereka percaya bahwa mereka “benar”. 

d. Team-Oriented 

Generasi millennial cenderung team-oriented daripada menjadi individualis. 

Mereka kemungkinan akan mengorbankan identitas diri nya untuk menjadi bagian 

dari suatu tim. Generasi ini memiliki kecenderungan untuk menerapkan gaya 

kepemimpinan egalitarianisme dibandingkan hierarki. Mereka tidak suka 

keegoisan dan memiliki orientasi untuk menjadi relawan (volunteering) dan 

memberikan jasa. 

e. Achieving 

Generasi ini memiliki fokus untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kerja keras, 

terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain untuk mendapatkan tingkat 

pencapaian yang lebih tinggi. Mereka menganggap bahwa perguruan tinggi sebagai 
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kunci untuk mendapatkan kesuksesan dan pekerjaan dengan gaji yang tinggi 

sehingga kemungkinan melupakan arti gambaran besar dari edukasi di perguruan 

tinggi yang sebenarnya. Mereka mendapat tuntutan untuk memutuskan jenjang 

karir sejak dini sehingga fokus mereka lebih cenderung tentang pencapaian 

dibandingkan pengembangan diri. 

f. Under Pressure 

Jadwal yang padat dengan memiliki kegiatan yang sudah terstruktur memunculkan 

kemungkinan pada generasi ini akan kehilangan rasa spontan nya dalam bermain. 

Dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah memiliki 

kurikulum yang padat akan tugas dengan mengkonsumsi waktu yang lebih banyak 

sehingga murid akan mengalami kekurangan waktu luangnya daripada generasi 

terdahulu. Generasi ini merasakan tekanan untuk sukses, didorong tinggi untuk 

mendapatkan pencapaian, menjauhi resiko dan mengambil manfaat dari segala 

kesempatan. Generasi millennial cenderung berpikir bahwa multi-tasking adalah 

sebuah cara yang cerdas dan menghemat waktu, namun mereka tidak menyadari 

hasil yang didapat kemungkinan memiliki kualitas buruk. 

g. Conventional 

Generasi millennial cenderung berkeinginan untuk meningkatkan perilaku dan 

merasa cukup nyaman dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua mereka, 

generasi ini percaya dalam norma dan standar sosial dengan sentuhan modern dapat 

memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan. Gaya berpakaian, selera musik 

dan symbol kebudayaan generasi ini akan menjadi sangat mainstream (mengikuti 

tren yang sedang terjadi). (Murray, 2011). 
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Menurut laporan yang disusun oleh Fromm et al. (2012), salah satu kantor 

konsultan bisnis ternama, Boston Consulting Group (BCG) (2012), juga melakukan 

studi bersama Barkley, sebuah kantor yang melayani jasa pemasaran dengan tema 

American Millenials: Deciphering the Enigma Generation. Dalam studi tersebut, 

diungkapkan hasil riset dari 4 juta data yang telah di kumpulkan mengenai 

kecenderungan perilaku generasi millennial dalam menjalani kehidupan 

diantaranya, generasi millennial sangat adaptif terhadap teknologi terbaru 

(technology savvy), generasi millennial memiliki paradigma tersendiri dalam 

melihat marketing sebuah brand, generasi millennial cenderung tertarik untuk 

melakukan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi 

dan melakukan aktivitas olahraga, serta perilaku lainnya yang mencerminkan 

bahwa generasi millennial memiliki keunikan tersendiri dibanding generasi 

sebelumnya.  

2.2 Kerangka Teori dan Hipotesis 

2.2.1 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. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa financial knowledge 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Qamar et 

al. (2016),  menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara financial 

knowledge dengan financial management behavior dengan responden mahasiswa 

di 5 universitas yang berbeda di Lahore, Pakistan. Arifin (2017), mengungkapkan 
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bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara financial knowledge dengan 

financial management behavior pada masyarakat di Jakarta yang sudah memiliki 

pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan berasal dari beragam latar belakang 

pekerjaan maupun pendidikan. Loke (2017), menyatakan adanya pengaruh positif 

antara financial knowledge terhadap financial management behavior pada 

masyarakat di Timur dan Barat Malaysia. 

H01 : Financial Knowledge tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Financial Management Behavior 

2.2.2 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. Mien & Thao (2015), menginvestigasi faktor 

– faktor yang mempengaruhi personal financial management behaviors dengan 

mengambil sampel pada pemuda di Vietnam. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa financial attitude berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

management behavior. Potrich et al., (2015), menyatakan bahwa financial attiude 

memberikan pengaruh positif terhadap financial behavior pada masyarakat di 

Brazil Tenggara. Herdjiono & Damanik (2016), menguji pengaruh financial 

attitude terhadap financial management behavior pada 382 responden di Merauke, 

area perbatasan Indonesia. Penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa financial 

attitude berpengaruh terhadap financial management behavior.  
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H02 : Financial Attitude tidak memiliki pengaruh positif terhadap Financial 

Management Behavior 

2.2.3 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. Kholilah & 

Iramani (2013), menguji hubungan antara locus of control terhadap financial 

management behavior dengan sampel terdiri dari 104 responden di Surabaya 

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif internal locus of control 

berkaitan dengan financial management behavior. 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. Dwiastanti (2017), mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara internal locus of control dengan 

financial management behavior pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Kanjuruhan, Malang, Indonesia.  

H03 : Internal Locus of Control tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Financial Management Behavior 
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2.2.4 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No Pengarang 
dan Tahun Variabel Penelitian Metode Objek Penelitian Hasil Peneltiian Research Gap 

1 Mien & Thao 
(2015) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Financial Attitudes, 

Financial Knowledge, 
External Locus of Control 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM) 

Anak – anak muda 
berusia 19 – 30 

tahun di Vietnam. 

Financial attitude dan 
financial knowledge 
berpengaruh positif 
signifikan financial 

management behavior, 
sedangkan, external locus of 
control berpengaruh negatif 

terhadap financial 
management behavior. 

Penelitian ini menggunakan 
variabel internal locus of 

control. Objek penelitian yaitu 
generasi millennial dengan 

studi kasus pada mahasiswa/i 
S1 Indonesia Banking School.  

2 Qamar et al. 
(2016) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Money Attitudes. 

 
Moderasi: 

Financial Self-Efficacy, 
Financial Knowledge. 

SPSS 

Mahasiswa yang 
sudah bekerja dari 

5 universitas di 
Lahore, India. 

Money attitudes dan 
financial knowledge 

memiliki pengaruh positif 
signifikan pada financial 
management behavior. 

Financial knowledge dapat 
memberikan pengaruh 
moderasi pada money 

attitudes terhadap financial 
management behavior. 
Financial self-efficacy 

Penelitian ini hanya menguji 
pengaruh variabel financial 

knowledge terhadap financial 
management behavior. Objek 

penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Objek Penelitian Hasil Peneltiian Research Gap 

  

 

 

 memiliki pengaruh positif 
terhadap financial 

management behavior dan 
dapat memiliki pengaruh 
positif dalam memoderasi 
money attitudes terhadap 

financial management 
behavior. 

 

3 Arifin (2017) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Financial Knowledge, 

Locus of Control, Income 

SEM-PLS 
(Partial Least 

Square) 

Masyarakat di 
wilayah Jakarta 

yang sudah 
memasuki 

angkatan kerja dan 
memiliki pekerjaan 
dengan peghasilan 
tetap setiap bulan. 

Terdapat pengaruh positif 
signifikan financial 
knowledge terhadap 

financial management 
behavior, ditemukan juga, 
adanya pengaruh positif  

signifikan locus of control 
terhadap financial 

management behavior. 
Tidak ditemukan adanya 
pengaruh antara income 

terhadap financial 
management behavior. 

Penelitian ini hanya 
menggunakan variabel 

financial knowledge dan 
internal locus of control 

sebagai variabel independen 
terhadap financial management 

behavior. 
Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun 

Variabel Penelitian Metode Objek Penelitian Hasil Peneltiian Research Gap 

4 Loke (2017) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Sociodemographic, 

Financial Knowledge 

SPSS 

Masyarakat di 
Malaysia dengan 
beragam etnis di 

Peninsular 
Malaysia terdiri 

dari Melayu, India 
dan Chinese, serta 

beberapa 
masyarakat di 

Malaysia Timur. 

Terdapat pengaruh positif 
signifikan antara financial 

knowledge dan 
sociodemographic terhadap 

financial management 
behavior. 

Sociodemogrpahic terdiri 
dari etnis, income, gender, 

pendidikan, dan usia. 

Penelitian ini hanya 
menggunakan variabel 

financial knowledge sebagai 
variabel independen terhadap 

financial management 
behavior. Objek penelitian 
yaitu generasi millennial 
dengan studi kasus pada 

mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 

5 J.B.R. (2014) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior, Financial 
Satisfaction 

 
Independen: 

Financial Knowledge, 
Financial Attitude 

SPSS 

Pekerja yang 
memiliki gelar 

pendidikan (min. 
sarjana) dan 

memiliki 
pengalaman 

bekerja 2 - 6 tahun. 

Terdapat pengaruh positif 
signifikan antara financial 
attitude terhadap financial 
management behavior dan 

financial statisfaction, 
namun, financial knowledge 
dinyatakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial 
management behavior dan 

financial statisfaction. 
 

Penelitian ini hanya 
menggunakan financial 

management behavior sebagai 
variabel dependen. 

Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun Variabel Penelitian Metode Objek Penelitian Hasil Peneltiian Research Gap 

6 Potrich et al. 
(2015) 

Dependen: 
Financial Behavior 

 
Independen: 

Financial Knowledge, 
Financial Attitude. 

Structural 
Equation Model 

(SEM). 

Mahasiswa dari 
universitas negeri 

dan swasta di 
Brazil Tenggara. 

Terdapat pengaruh positif 
pada variabel financial 

knowledge dan financial 
attitude terhadap financial 

behavior. 

Penelitian ini menambahkan 1 
variabel lain yaitu internal 

locus of control sebagai 
variabel dependen terhadap 

financial management 
behavior. 

7 
Herdjono & 

Damanik 
(2016) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Financial Attitude, 

Financial Knowledge, 
Parental Income 

 

Structural 
Equation Model 

(SEM). 

Mahasiswa di 
Merauke, 
Indonesia. 

Financial Attitude 
berpengaruh terhadap 

Financial Management 
Behavior. 

Financial Knowledge tidak 
berpengaruh terhadap 

Financial Management 
Behavior. 

Parental Income tidak 
berpengaruh terhadap 

Financial Management 
Behavior. 

Penelitian ini hanya 
menggunakan financial 
attitude dan financial 

knowledge sebagai variabel 
independen terhadap financial 

management behavior. 
Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun Variabel Metode Objek Hasil Penelitian Research Gap 

8 Schweichler 
(2013) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Attachment Insecurity 

 
Mediasi: 

Locus of Control 
Financial Communication 

Structural 
Equation Model 

(SEM). 

Mahasiswa 
Southeastern 

University yang 
berusia 18 – 29 

tahun di Amerika 
Serikat. 

Terdapat hubungan yang 
signifikan secara tidak 

langsung antara attachment 
insecurity dan financial 

behavior, namun terdapat 
pengaruh yang signifikan 

antara locus of control dan 
financial communication 

terhadap financial behavior. 
Adanya hubungan yang 

signifikan secara langsung 
antara attachment 

insecurity, locus of control 
dan financial 

communicaton. 

Penelitian ini menguji 
hubungan antara locus of 
control terhadap financial 

management behavior. 
 

Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 

 

9 Kholilah & 
Iramani (2013) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Locus of Control, 

Financial Knowledge, 
Income 

Structural 
Equation Model 

(SEM). 

Masyarakat di 
Surabaya yang 
sudah bekerja, 
berusia 20-55 

tahun dan 
memiliki 

pendapatan 
1.500.000 – 
5.500.000. 

Locus of Control 
berpengaruh signifikan 

terhadap Financial 
Management Behavior, 

Financial Knowledge tidak 
berpengaruh secara 

langsung terhadap Financial 
Management Behavior, 
namun Locus of Control 

memediasi hubungan antara 
financial knowledge  

Penelitian ini hanya menguji 
pengaruh locus of control dan 
financial knowledge terhadap 

financial management 
behavior. 

 
Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun Variabel Metode Objek Hasil Penelitian Research Gap 

     

terhadap financial 
management behavior. 

Namun Locus of Control 
tidak mampu memediasi 

pengaruh Income terhadap 
Financial Management 

Behavior. Secara langsung 
Income tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 
Financial Management 

Behavior. 

 

10 Dwiastanti 
(2017) 

Dependen: 
Locus of Control, 

Financial Management 
Behavior. 

 
Independen: 

Financial Knowledge, 
Financial Attitude 

SPSS 

Mahasiswa/i 
Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 
Universitas 
Kanjuruhan 

Malang, Indonesia. 

Financial knowledge tidak 
memiliki pengaruh terhadap 

locus of control dan 
financial management 

behavior. 
 

Financial attitude memiliki 
pengaruh positif signifikan 
terhadap locus of control 

dan financial management 
behavior. 

Penelitian ini menguji 
pengaruh financial knowledge, 
financial attitude dan internal 

locus of control terhadap 
financial management 

behavior. 
 

Objek penelitian yaitu generasi 
millennial dengan studi kasus 

pada mahasiswa/i S1 Indonesia 
Banking School. 
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No Pengarang 
dan Tahun Variabel Metode Objek Hasil Penelitian Research Gap 

11 Zahriyan 
(2012) 

Dependen: 
Financial Management 

Behavior 
 

Independen: 
Literasi Keuangan, 

Sikap Keuangan 

SPSS 

Kepala keluarga di 
Gresik, Mojokerto, 

Surabaya dan 
Sidoarjo yang 

memiliki 
penghasilan 
minimal Rp 

4.000.000 per 
bulan. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa literasi 

keuangan dan sikap 
terhadap uang tidak 

memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap financial 

management behavior. 

Penelitian ini hanya 
menggunakan variabel sikap 
keuangan sebagai variabel 

independen yang 
mempengaruhi financial 
management behavior.  
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2.3 Kerangka Konseptual  

 Berdasarkan pengembangan hipotesis sebelum nya, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menunjukkan adanya pengaruh antara financial knowledge, 

financial attitude dan internal locus of control terhadap financial management 

behavior. Maka apabila diterjemahkan dalam kerangka konseptual menjadi seperti 

berikut: 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Model penelitian diatas dimodifikasi oleh penulis berdasarkan penelitian 

Mien & Thao (2015) dan Kholilah & Iramani (2013). 

Keterangan: 

H1: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Financial Knowledge terhadap 

Financial Management Behavior. 

H2: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Financial Attitude terhadap 

Financial Management Behavior. 

H3: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Internal Locus of Control 

terhadap Financial Management Behavior. 
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BAB III 

 
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan 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. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengujian hubungan antara 

financial knowledge, financial attitudes dan internal locus of control terhadap 

financial management behavior. 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.  

3.2 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. Pengambilan objek tersebut berdasarkan fenomena akses 

teknologi dan internet di Indonesia yang belum merata Amalia (2017), sehingga 

populasi yang dapat dikategorikan sebagai generasi millennial di Indonesia, 

mayoritas merupakan penduduk atau warga negara Indonesia yang berdomisili di 

Jakarta, yakni ibukota negara Indonesia. Selain itu, diketahui bahwa indeks literasi 

keuangan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016 diperoleh oleh 

provinsi DKI Jakarta dengan perolehan indeks 40,0%. 

Indonesia Banking School merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Jl. 

Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mahasiswa/i Indonesia 
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Banking School yang sedang menjalani perkuliahan tingkat sarjana strata 1 (S1) 

saat ini memiliki rentang usia 18 – 22 tahun. Kegiatan pembelajaran di Indonesia 

Banking School tidak luput dari keterkaitan penggunaan fasilitas berbasis teknologi 

dan internet, seperti penyebaran informasi bagi seluruh civitas akademika IBS yang 

harus di akses melalui sebuah portal sistem informasi (E-Campus) serta aktivitas 

belajar-mengajar di kelas yang melibatkan penggunaan komputer, internet, 

proyektor, hingga interaksi secara online dan pengumpulan tugas mahasiswa 

melalui online forum antara dosen pengajar dan mahasiswa (seperti google 

classroom, Edmodo, dll). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder.  

a) Menurut Kothari (2004), data primer merupakan data yang diperoleh dari 

sumber langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan penelitian yaitu metode 

survei. Metode ini diterapkan dengan wawancara langsung terhadap responden dan 

penyebaran angket / kuesioner dalam bentuk online yang nantinya akan dihasilkan 

data kuantitatif (berbentuk angka) kemudian diolah oleh peneliti. Kuesioner yang 

dibagikan merupakan modifikasi dengan penyesuaian fenomena dan objek 

penelitian. 

b) Menurut Kothari (2004), data sekunder merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumber dan dikumpulkan oleh pihak lain. Teknik 
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penghimpunan data sekunder di kumpulkan melalui artikel ilmiah, jurnal 

penelitian, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3.3.2 Populasi dan Sampel 

 Sekaran & Bougie (2016), mendefinisikan populasi adalah sekumpulan 

orang, peristiwa atau hal yang menarik perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai 

objek. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi millennial yang berdomisili di 

Jakarta.  Menurut Malhotra & Birks (2007), sampling adalah pengambilan suatu 

bagian dari populasi sebagai representasi. 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. Metode pemilihan 

sampling ini menurut Sekaran & Bougie (2016), termasuk dalam purposive 

sampling method, yakni pengambilan sampel yang terbatas pada jenis target 

individu/kelompok tertentu untuk dapat memberikan informasi yang diinginkan, 

baik dikarenakan mereka adalah yang satu-satunya memiliki informasi atau mereka 

yang sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.  

Peneliti menggunakan program SPSS 24 (Statistical Product and Service 

Solutions) untuk analisis data. 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. Maka 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n = !
!.#$%& 

n = '()
'()	(,.,-)$%&  
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n = 275 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi 

01 = taraf signifikasi (pada umumnya untuk ilmu sosial adalah 5%)  
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini, terdiri dari empat (4) variabel yang memiliki masing-

masing alat ukur / measurement dalam pembuatan kuesioner. Kuesioner diukur 

dengan skala Likert enam (4) poin dari 1 sampai 4. Hal ini digunakan untuk 

menghindari munculnya nilai tengah saat pengisian kuesioner yang memiliki risiko 

mengurangi tingkat akurat data.  

Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

 

Financial 

Management 

Behavior 

(FB) 

 

 

 

Perilaku yang 

menunjukkan 

perencanaan, 

implementasi dan 

evaluasi terhadap hal-hal 

yang terlibat dalam area 

kas, kredit, investasi, 

asuransi, pensiun serta 

perencanaan properti. 

(Rajna, 2011) 

FB1: Saya melakukan 

transaksi pembayaran biaya 

kuliah di Kampus IBS melalui 

transfer rekening virtual 

account dari ATM / e-

banking. 

 

FB2: Saya membeli 

makanan/minuman dengan 

transaksi cashless 

menggunakan kartu Brizzi di 

Kantin IBS. 

 

FB3: Saya meminjam uang 

kepada teman dan 

mengembalikannya tepat 

waktu sesuai yang disepakati. 

 

FB4: Saya mencatat 

pengeluaran dan pendapatan 

secara rutin menggunakan  

aplikasi di gadget (seperti 

Money Manager, Money 

Lover, dll) atau mencatat nya 

di buku / notes. 

 

 

 

 

 

 

1 : Tidak Pernah 

2: Kadang – 

Kadang 

3: Sering 

4: Selalu 

 

Modifikasi dari 

Xiao & Dew 

(2011) 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

 

Financial 

Management 

Behavior 

(FB) 

 

FB5: Saya membatasi jumlah 

pengeluaran saya ketika 

berbelanja di Mall maupun 

sedang berpergian. 

 

FB6: Saya menabung untuk 

travelling / menonton di 

bioskop / menonton konser 

musik / nongkrong di kafe / 

apapun yang bersifat hiburan 

(entertainment). 

 

FB7: Saya membandingkan 

harga di online shop dengan 

toko retail di pusat 

perbelanjaan terhadap produk 

yang akan saya beli. 

 

FB8: Saya berinvestasi di 

pasar modal / pasar uang. 

 

FB9: Saya memiliki tabungan 

untuk dana darurat. 

 

FB10: Saya menabung secara 

rutin 

(harian/mingguan/bulanan). 

1 : Tidak Pernah 

2: Kadang – 

Kadang 

3: Sering 

4: Selalu 

 

Modifikasi dari 

Xiao & Dew 

(2011) 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

Financial 

Knowledge 

(FK) 

Kemampuan untuk 

membuat penilaian 

berdasarkan informasi 

dan mengambil 

keputusan yang efektif 

mengenai penggunaan 

dan pengelolaan uang. 

 

ANZ-Retirement 

Comission (2006) 

FK1: Saya mengetahui 

jumlah biaya yang dikenakan 

setiap semester selama 

perkuliahan di Kampus IBS. 

 

FK2: Saya mengetahui cara 

melakukan pembayaran biaya 

kuliah di IBS melalui transfer 

rekening virtual account dari 

ATM / e-banking. 

 

FK3: Saya mengetahui cara 

melakukan pembayaran biaya 

kuliah di IBS dengan kartu 

kredit. 

 

FK4: Saya mengetahui cara 

melakukan transaksi cashless 

untuk pembelian makanan / 

minuman di Kantin IBS. 

 

FK5: Saya mengetahui cara 

mengisi ulang (top-up) saldo 

kartu Brizzi di Kantin IBS. 

 

FK6: Saya mengetahui cara 

mengatur keuangan setelah 

belajar di perkuliahan 

Kampus IBS. 

 

FK7: Saya mengetahui cara 

berinvestasi di pasar modal / 

pasar uang setelah belajar di 

perkuliahan Kampus IBS. 

 

1 : Tidak Setuju 

2: Cukup Setuju 

3: Setuju 

4: Sangat Setuju 

 

Modifikasi dari 

Mien & Thao 

(2015) 

dan 

Ida & Dwinta 

(2010) 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

Financial 

Knowledge 

(FK) 

 

FK8: Saya mengetahui cara 

pencatatan laporan keuangan 

yang baik setelah belajar di 

perkuliahan Kampus IBS. 

 

FK9: Saya mengetahui cara 

mengecek saldo dalam 

rekening melalui e-channel 

banking (mobile banking / 

internet banking). 

 

FK10: Saya mengetahui cara 

melakukan pembayaran saat 

pembelian tiket menonton 

bioskop atau tiket 

pesawat/kereta melalui online. 

1 : Tidak Setuju 

2: Cukup Setuju 

3: Setuju 

4: Sangat Setuju 

 

Modifikasi dari 

Mien & Thao 

(2015) 

dan 

Ida & Dwinta 

(2010) 

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) 

FA1: Pembayaran kuliah di 

Kampus IBS menggunakan 

metode pembayaran transfer 

via ATM / e-banking / kartu 

kredit memudahkan saya 

untuk bertransaksi secara 

lebih efisien. 

 

FA2: Transaksi cashless 

dengan kartu Brizzi di Kantin 

IBS memudahkan saya dalam 

bertransaksi secara lebih 

praktis dan efisien. Salah 

satunya yaitu tanpa harus 

menunggu uang kembalian. 

1: Tidak Setuju 

2: Cukup Setuju 

3: Setuju 

4: Sangat Setuju 

 

Modikasi dari 

Mien & Thao 

(2015) 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

Financial 

Attitude 

(FA) 

 

FA3: Menentukan jadwal 

kegiatan & biaya yang harus 

dikeluarkan saat travelling 

adalah hal yang sangat 

penting. 

 

FA4: Melihat perbandingan 

harga di online shop dengan 

toko retail di pusat 

perbelanjaan, sangat berguna 

bagi saya untuk mendapatkan 

produk dengan harga yang 

lebih terjangkau. 

 

FA5: Membatasi pengeluaran 

ketika pergi berbelanja di 

Mall, membantu saya agar 

lebih berhemat dan 

menghindari belanja 

impulsif* 

Belanja Impulsif: perilaku 

belanja tanpa perencanaan 

yang matang terlebih dahulu, 

terdapat dorongan yang kuat 

untuk membeli muncul secara 

tiba-tiba dan seringkali sulit 

untuk ditahan. (Rook, 1987) 

 

FA6: Menabung untuk dana 

darurat merupakan hal yang 

penting bagi saya. 

 

FA7: Meminjam uang kepada 

teman dan 

mengembalikannya secara 

tepat waktu sesuai yang 

1: Tidak Setuju 

2: Cukup Setuju 

3: Setuju 

4: Sangat Setuju 

 

Modikasi dari 

Mien & Thao 

(2015) 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

  

disepakati merupakan hal 

yang sangat penting. 

 

FA8: Bagi saya, menabung 

secara rutin adalah sebuah 

keharusan. 

 

FA9: Berinvestasi di pasar 

modal / pasar uang sangat 

bermanfaat jika dilakukan 

sejak dini. 

 

FA10: Mencatat pengeluaran 

dan pendapatan sangat 

berguna bagi saya dalam 

mengatur keuangan. 

1: Tidak Setuju 

2: Cukup Setuju 

3: Setuju 

4: Sangat Setuju 

 

Modikasi dari 

Mien & Thao 

(2015) 

 

Internal 

Locus of 

Control 

(ILC) 

Konsep yang 

menjelaskan apakah 

seseorang merasakan 

adanya hubungan sebab-

akibat (kausal) antara 

tingkah laku nya dengan 

imbalan yang diterima. 

 

Rotter (1966) 

ILC1: Saya lulus dalam 

sebuah mata kuliah karena 

hasil kerja keras saya dalam 

belajar selama 1 semester. 

 

ILC2: IPK saya adalah 

cerminan dari usaha saya 

sendiri. 

 

ILC3: Saya mampu belajar 

mandiri dirumah untuk 

mengejar materi kuliah ketika 

saya berhalangan masuk 

kelas. 

 

ILC4: Saya memilih jurusan / 

konsentrasi kuliah atas dasar 

pilihan pribadi tanpa tekanan 

dari orang lain. 

 

1 : Tidak Pernah 

2: Kadang-

Kadang 

3: Sering 

4: Selalu 

 

Modifikasi dari 

Perry & Morris 

(2005) 
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Sumber: Diolah oleh peneliti. 
Alat ukur dalam penelitian ini telah dimodifikasi oleh peneliti dengan 

menyesuaikan fenomena dan objek penelitian yang telah ditentukan. 

Variabel Definisi Measurement 
Skala dan Jurnal 

Acuan 

Internal 

Locus of 

Control 

(ILC) 

 

ILC5: Saya mampu 

mengerjakan tugas yang 

diberikan dosen pengajar, 

walaupun materi 

dari buku teks maupun 

internet. 

ILC6: Saya mengerjakan 

tugas dengan hasil usaha 

belajar sendiri tanpa 

mengandalkan jawaban dari 

teman. 

ILC7: Saya selalu percaya 

setiap masalah yang terjadi 

kepada saya, selalu ada solusi 

/ cara yang dapat saya 

lakukan. 

ILC8: Saya dapat 

mengerjakan ujian akhir 

semester dengan baik 

berdasarkan kerja keras dan 

usaha yang saya lakukan 

selama masa perkuliahan. 

ILC9: Saya percaya dapat 

meraih target dan cita-cita di 

masa depan dengan 

perencanaan yang saya susun 

dengan baik dan usaha yang 

tiada henti. 

ILC10: Dalam bersosialisasi, 

saya memiliki kontrol untuk 

menentukan lingkungan sosial 

seperti apa yang ingin saya 

ciptakan. 

1 : Tidak Pernah 

2: Kadang-

Kadang 

3: Sering 

4: Selalu 

 

Modifikasi dari 

Perry & Morris 

(2005) 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua data telah diperoleh dengan 

melakukan tabulasi data dan melakukan pengujian atas data tersebut. Pengujian atas 

data tersebut dilakukan menggunakan beberapa uji. Analisis dan pengujian yang 

dilakukan adalah uji instrumen data, uji hipotesis, uji reabilitas dan uji validitas 

dengan keterangan sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Instrumen (Pre-Test) 

 Uji instrumen menggunakan program SPSS 24 (Statistical Product and 

Service Solutions). 

3.5.1. Uji Validitas 

Menurut Sekaran (2006: 248), validitas adalah bukti bahwa instrumen, 

teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar 

mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, 

dan nilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

(Sarjono & Julianita, 2011). 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Financial 
Knowledge 

(FK) 

FK1 

0.361 

0.290 Tidak Valid 
FK2 0.523 Valid 
FK3 0.105 Tidak Valid 
FK4 0.531 Valid 
FK5 0.672 Valid 
FK6 0.363 Valid 
FK7 0.422 Valid 
FK8 0.550 Valid 
FK9 0.500 Valid 

FK10 0.571 Valid 
Financial 
Attitude 

(FA) 

FA1 0.354 Tidak Valid 
FA2 0.168 Tidak Valid 
FA3 0.580 Valid 
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FA4 0.487 Valid 
FA5 0.567 Valid 
FA6 0.622 Valid 
FA7 0.385 Valid 
FA8 0.465 Valid 
FA9 0.158 Tidak Valid 

FA10 0.577 Valid 

Internal Locus 
of Control 

(ILC) 

ILC1 

0.361 

0.415 Valid 
ILC2 0.513 Valid 
ILC3 0.165 Tidak Valid 
ILC4 0.321 Tidak Valid 
ILC5 0.751 Valid 
ILC6 0.505 Valid 
ILC7 0.524 Valid 
ILC8 0.563 Valid 
ILC9 0.552 Valid 
ILC10 0.519 Valid 

Financial 
Management 

Behavior 
(FB) 

FB1 0.202 Tidak Valid 
FB2 0.433 Valid 
FB3 0.077 Tidak Valid 
FB4 0.680 Valid 
FB5 0.472 Valid 
FB6 0.571 Valid 
FB7 0.332 Tidak Valid 
FB8 0.470 Valid 
FB9 0.739 Valid 
FB10 0.530 Valid 

Sumber: Hasil olah data peneliti menggunakan SPSS 24. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, ditemukan beberapa alat ukur / 

indikator yang tidak valid. Variabel financial knowledge terdapat 2 indikatornya 

tidak valid yaitu FK1 dan FK3. Variabel financial attitude terdapat 3 indikatornya 

yang tidak valid yaitu FA1, FA2, dan FA9. Variabel internal locus of control 

terdapat 2 indikatornya yang tidak valid yaitu ILC3 dan ILC4. Variabel financial 

management behavior terdapat 3 indikatornya yang tidak valid yaitu FB1, FB3 dan 

FB7. Semua indikator yang tidak valid tersebut, tidak digunakan kembali untuk 

melanjutkan tahap analisis data berikutnya. Maka total indikator dalam penelitian 

ini hanya berjumlah 30 buah dalam kuesioner yang dibagikan. 
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3.5.3 Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran (2006: 40) menyatakan bahwa realibilitas suatu 

pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias 

(bebas kesalahan-error free). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan Cronbach Alpha > 0,60 yang 

menunjukkan instrumen yang digunakan reliabel. (Sarjono & Julianita, 2011). 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test  

Variabel Jumlah 
Indikator 

Cronbach’s 
Alpha Kesimpulan 

Financial Knowledge 10 0.731 Reliabel 
Financial Attitude 10 0.744 Reliabel 
Internal Locus of 

Control 10 0.792 Reliabel 

Financial Management 
Behavior 10 0.783 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data peneliti dengan SPSS 24. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, ditemukan bahwa semua 

indikator dalam variabel yang akan diuji dalam penelitian ini memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang diatas 0,60 sehingga indikator dalam variabel tersebut 

dikatakan reliabel. 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan 

regresi linear berganda sebagai alat untuk menganalisis variabel – variabel yang 

diteliti. Beberapa asumsi tersebut diantaranya normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokolerasi. 
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3.6.1 Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam pengujian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov – Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

b. Angka signifikansi uji Kolmogorov-smirnov sig. ³ 0,05 menunjukkan data 

berdistribusi normal. 

c. Angka signifikansi uji Kolmogorov-smirnov sig. < 0,05 menunjukkan tidak 

berdistribusi normal. 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

 Ghozali (2011), menjelaskan bahwa uji multikolinearitas mempunyai 

tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas perlu dilakukan jika jumlah 

variabel independen lebih dari satu. Pada penelitian ini, peneliti melihat dari nilai 

VIF dimana dasar pengambilan keputusannya: 

1. Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel 

bebas 

2. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas 

 

3.6.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2011), uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas.  
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Dalam penelitian ini digunakan cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dengan Uji Gletjer. Dasar pengambilan keputusan suatu model 

regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi > 0,05.  

3.6.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Wijaya (2009:122), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

(disturbance term-ed) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya ( t – 1 ). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan 

adanya problem autokorelasi. Pada penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson 

(DW). Berikut adalah cara pengambilan keputusan dalam penelitian ini: 

1. Menentukan hipotesis 

Ho : Tidak ada autokolerasi 

Ha : Ada autokolerasi 

2. Menentukan nilai dL dan dU dengan melihat Tabel Durbin-Watson pada α = 5% 

dan k = 3 diperoleh nilai dL = 1.785 dan nilai dU = 1.815. 

3. Keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu: 

a. Bila nilai DW berada di antara dU sampai dengan 4 – dU, koefisien korelasi sama 

dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien korelasi lebih besar daripada 

nol. Artinya, terjadi autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, koefisien korelasi lebih kecil daripada 

nol. Artinya, terjadi autokorelasi negatif. 
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d. Bila nilai DW terletak di antara 4 – dU dan 4 – dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas (financial knowledge, financial attitude, dan internal locus of control) 

terhadap variabel terikat (financial management behavior) dengan persamaan 

regresi berikut: 

FB = a +  b1FK+ b2FA + b3ILC  + e 

Keterangan : 

FB  : Financial Management Behavior 

a   : Konstanta 

FK  : Financial Knowledge 

FA  : Financial Attitude 

ILC  : Internal Locus of Control 

e  : Error 

b1, b2, b3,   : Koefisien regresi.  

3.8 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai determinasi adalah 

antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2≤ 1. Semakin angkanya mendekati 1 (satu) maka 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun jika 

semakin kecil nilai R2 maka berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen semakin terbatas. 
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3.9 Uji t 

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Taraf 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai 

tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k).  

Hipotesis: 

Ho = Variabel X tidak berpengaruh positif secara individu terhadap variabel Y 

Ha = Variabel X berpengaruh positif secara individu terhadap variabel Y 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. t hitung < t tabel = Ha ditolak. 

2. t hitung ³ t tabel = Ha diterima. 

3. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig. (0.05 ≤ Sig), Ha ditolak. Artinya, tidak signifikan. 

4. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig. (0.05 ≥ Sig), Ha diterima. Artinya, signifikan. 
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3.10 Uji F Statistik 

 Menurut Ghozali (2011), uji f dilakukan untuk menunjukkan apakah 

seluruh variabel independen yang ada di dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis: 

Ho = Variabel X tidak berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel Y 

Ha = Variabel X berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel Y 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig. (0.05 £ Sig.), Ho diterima (Ha ditolak). Artinya, tidak signifikan. 

2. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig. (0.05 ³ Sig.), Ho ditolak (Ha diterima). Artinya, signifikan. 

3. Jika f hitung < f tabel : Ho diterima (Ha ditolak). 

4. Jika f hitung ³ f tabel : Ho ditolak (Ha diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum 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. Pengambilan objek tersebut berdasarkan fenomena akses 

teknologi dan internet di Indonesia yang belum merata Amalia (2017), sehingga 

populasi yang dapat dikategorikan sebagai generasi millennial di Indonesia, 

mayoritas merupakan penduduk atau warga negara Indonesia yang berdomisili di 

Jakarta, yakni ibukota negara Indonesia. Selain itu, diketahui bahwa indeks literasi 

keuangan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016 diperoleh oleh 

provinsi DKI Jakarta dengan perolehan indeks 40,0%. 

Indonesia Banking School merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Jl. 

Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mahasiswa/i Indonesia 

Banking School yang sedang menjalani perkuliahan tingkat sarjana strata 1 (S1) 

saat ini memiliki rentang usia 18 – 22 tahun. Kegiatan pembelajaran di Indonesia 

Banking School tidak luput dari keterkaitan penggunaan fasilitas berbasis teknologi 

dan internet, seperti penyebaran informasi bagi seluruh civitas akademika IBS yang 

harus di akses melalui sebuah portal sistem informasi (E-Campus) serta aktivitas 

belajar-mengajar di kelas yang melibatkan penggunaan komputer, internet, 

proyektor, hingga interaksi secara online dan pengumpulan tugas mahasiswa 

melalui online forum antara dosen pengajar dan mahasiswa (seperti google 

classroom, Edmodo, dll). 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

 Penyebaran kuesioner secara online melalui platform google form 

dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018 – 4 Mei 2018. Sebanyak 281 responden telah 

mengisi formulir kuesioner, namun hanya 278 responden yang masuk dalam 

kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Pada Bab 3 dalam penelitian ini, telah 

dijelaskan pengambilan jumlah sampel dilakukan berdasarkan rumus slovin. Maka, 

pengolahan data kuesioner pada penelitian ini hanya mengambil 275 responden 

sebagai sampel penelitian. 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 Hasil pengolahan kuesioner memperoleh data jenis kelamin responden 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Diolah oleh peneliti. 

 Hasil pengolahan data kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

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 

Laki - Laki
29%

Perempuan
71%

Jenis Kelamin Responden
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275 responden. Disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin 

perempuan. 

4.2.1.2 Tahun Angkatan 

Penelitian ini mengambil studi kasus pada mahasiswa/i S1 Indonesia 

Banking School (IBS) tahun angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017. Data hasil 

pengolahan kuesioner mengenai tahun angkatan responden adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Tahun Angkatan Responden 

Sumber: Diolah oleh peneliti. 

Hasil pengolahan data kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

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. 
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4.2.1.3 Program Studi 

Penelitian ini mengambil studi kasus pada mahasiswa/i S1 Indonesia 

Banking School yang terbagi dalam 3 program studi yaitu Manajemen, Akuntansi 

dan Syariah. Data hasil pengolahan kuesioner mengenai program studi responden 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Program Studi Responden 

Sumber : Google Form. 

 Hasil pengolahan data kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

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. 
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4.2.1.4 Usia Responden 

Hasil pengolahan data kuesioner mengenai usia responden adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.4 Usia Responden 

Sumber : Google Form. 

Dapat diketahui bahwa 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. 
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4.2.1.5 Pendapatan Berkala 

 Hasil pengolahan data kuesioner mengenai pendapatan yang diperoleh 

responden adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Pendapatan Berkala Responden 

Sumber : Google Form. 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui bahwa terdapat 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. 

4.2.1.6 Sumber Pendapatan 

Hasil pengolahan data kuesioner di sub-bab sebelumnya telah dijelaskan 

bahwa terdapat 20 responden yang tidak memiliki pendapatan secara berkala, maka 

hasil pengolahan data kuesioner dibawah ini menjabarkan sumber pendapatan yang 

diperoleh dari 255 responden lainnya, sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Sumber Pendapatan Responden 

Sumber : Google Form 

Hasil pengolahan data kuesioner diatas menunjukkan bahwa terdapat 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 (full-time) dan 2,74% responden memiliki sumber 

pendapatan dari lainnya. 

4.2.1.7 Pengalaman Investasi 

Hasil pengolahan data kuesioner mengenai pengalaman berinvestasi setiap 

responden menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Pengalaman Investasi Responden 

Sumber: Google Form. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner mengenai pengalaman 

berinvestasi responden diperoleh bahwa terdapat 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. 

4.2.1.8 Minat Investasi 

Hasil pengolahan data kuesioner di sub-bab sebelumnya telah diungkapkan 

bahwa terdapat 202 orang dari 275 responden yang tidak memiliki pengalaman 

berinvestasi. Penelitian ini menunjukkan minat investasi di masa depan terhadap 

responden tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Minat Investasi Responden di Masa Depan 

Sumber : Google Form. 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner mengenai minat investasi 

responden di masa depan yang dilakukan terhadap 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. 
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4.2.1.9 Produk Investasi 

Hasil pengolahan data kuesioner dalam sub-bab 4.2.1.7 telah diungkapkan 

bahwa terdapat 73 responden yang memiliki pengalaman berinvestasi. Penelitian 

ini juga menjelaskan jenis produk investasi yang digunakan oleh responden tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

  

Gambar 4.9 Jenis Produk Investasi Yang Digunakan Responden 

Sumber: Google Form. 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut 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 penelitian ini yang memiliki pengalaman 

berinvestasi memilih saham sebagai produk untuk berinvestasi. 

4.2.2 Analisis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 275 responden, uji yang dilakukan setelah 

pengumpulan data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

23%

59%

4%

3% 1%
4%

6%

Jenis Produk Investasi Yang Digunakan Responden

Reksadana

Saham

Pasar Uang
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4.2.2.1 Uji Validitas Penelitian 

 Pada Bab 3 diungkapkan bahwa telah dilakukannya pre-test terhadap 

seluruh instrumen penelitian. Suatu indikator dinyatakan valid jika nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka indikator tersebut dinyatakan valid. 

Hasil pre-test tersebut menunjukkan bahwa terdapat 30 indikator yang valid. Nilai 

r tabel dengan α = 5% dan df = 273 (275 – 2) adalah sebesar 0.113. Hasil pengujian 

validitas data keseluruhan penelitian ini akan digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Penelitian 

Variabel Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Financial Knowledge 
(FK) 

FK1 

0.113 

0.371 Valid 
FK2 0.422 Valid 
FK3 0.380 Valid 
FK4 0.387 Valid 
FK5 0.310 Valid 
FK6 0.367 Valid 
FK7 0.465 Valid 
FK8 0.436 Valid 

Financial Attitude  
(FA) 

FA1 0.455 Valid 
FA2 0.424 Valid 
FA3 0.456 Valid 
FA4 0.503 Valid 
FA5 0.303 Valid 
FA6 0.328 Valid 
FA7 0.345 Valid 

Internal Locus of 
Control 
(ILC) 

ILC1 0.326 Valid 
ILC2 0.456 Valid 
ILC3 0.440 Valid 
ILC4 0.415 Valid 
ILC5 0.456 Valid 
ILC6 0.535 Valid 
ILC7 0.521 Valid 
ILC8 0.476 Valid 

Financial 
Management 

Behavior 
(FB) 

FB1 0.458 Valid 
FB2 0.524 Valid 
FB3 0.420 Valid 
FB4 0.395 Valid 
FB5 0.371 Valid 
FB6 0.587 Valid 
FB7 0.569 Valid 

Sumber: Diolah oleh penulis. 
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Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.1 dinyatakan bahwa seluruh indikator yang berjumlah 30 items 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid karena seluruh indikator memiliki 

nilai r hitung yang positif dan ³ r tabel. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Penelitian 

 Tahap analisis selanjutnya yaitu dilakukan uji reliabilitas penelitian secara 

keseluruhan. Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s 

Alpha ³  0,6. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel Jumlah Item 
Pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha Kesimpulan 

Financial Knowledge 8 0.698 Reliabel 

Financial Attitude 7 0.687 Reliabel 

Internal Locus of 
Control 8 0.753 Reliabel 

Financial Management 
Behavior 7 0.753 Reliabel 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.2 dinyatakan bahwa seluruh indikator dalam variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel karena setiap variabel nya memiliki 

nilai cronbach’s alpha diatas 0,6. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 
N 275 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.52179690 

Most Extreme Differences Absolute .048 
Positive .036 
Negative -.048 

Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Diolah oleh penulis. 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka dapat dikatakan Ho diterima 

yaitu data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena signifikansi ditunjukkan 

sebesar 0.200 ³ 0.05.  
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4.2.3.2 Uji Multikolinearitas  

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Penelitian 

Variabel VIF Taraf VIF Keterangan 

Financial Knowledge 1.390 

< 10 

Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas di 

variabel bebas 

Financial Attitude 1.303 

Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas di 

variabel bebas 

Internal Locus of 

Control 
1.411 

Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas di 

variabel bebas 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.4 dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di 

seluruh variabel bebas dari penelitian ini karena VIF dari setiap variabel tersebut < 

10. 
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4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Penelitian 

Variabel Signifikansi 
Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

Financial Knowledge 0.298 

³ 0.05 

Tidak terjadi 

heterokedatisitas 

Financial Attitude 0.011 
Tidak terjadi 

heterokedatisitas 

Internal Locus of 

Control 
0.320 

Tidak terjadi 

heterokedatisitas 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis:  

Berdasarkan tabel 4.5 disimpulkan bahwa setiap variabel bebas dalam penelitian 

ini tidak terjadi heterokedatisitas, maka model regresi dalam penelitian ini adalah 

baik karena berdasarkan dasar pengambilan keputusan dimana suatu model regresi 

harus memiliki siginifikansi ³ 0.05. 
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4.2.3.4 Uji Autokolerasi 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Penelitian 

Durbin – Watson dL dU 4 – dU 4 – dL 

1.902 1.785 1.815 2.185 2.215 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengolahan uji autokolerasi tersebut, dinyatakan bahwa 

tidak terjadi autokolerasi dalam data karena nilai DW berada diantara dU dan 4 – 

dU. 

4.2.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Penelitian 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .476a .227 .218 3.541 
a. Predictors: (Constant), Internal Locus of Control (ILC), Financial 
Attitude (FA), Financial Knowledge (FK) 
b. Dependent Variable: Financial Management Behavior (FB) 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R2 adalah sebesar 

0.227 atau 22,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Financial Knowledge, 

Financial Atittude dan Internal Locus of Control berpengaruh simultan sebesar 

22,7%. Sementara, sisanya sebesar 77,3% (100% - 22,7%) dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini.  
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4.2.4.3 Uji F Statistik 

Tabel 4.8 Hasil Uji ANOVA Penelitian 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 998.131 3 332.710 26.531 .000b 
Residual 3398.437 271 12.540   
Total 4396.567 274    

a. Dependent Variable: Financial Management Behavior (FB) 
b. Predictors: (Constant), Internal Locus of Control (ILC), Financial Attitude (FA), 
Financial Knowledge (FK) 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 

Analisis: 

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA, besarnya nilai Fhitung adalah 26.531 

dan Sig. 0.000 (p-value). Diketahui dari hasil pengolahan data di SPSS, Ftabel 

adalah 0.120. Fhitung > Ftabel dan nilai Sig. 0.000 < Sig. 0.05 artinya bahwa 

pengaruh variabel financial knowledge, financial attitude dan internal locus of 

control secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel financial 

management behavior. Untuk mengetahui lebih terperinci (secara parsial) 

mengenai variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

maka dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) di sub-bab selanjutnya. 
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4.2.4.1 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen (Financial 

Knowledge, Financial Attitude dan Internal Locus of Control) secara parsial 

terhadap variabel dependen (Financial Management Behavior) dalam penelitian 

ini. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) Penelitian 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.756 2.405  -.730 .466 

FK .196 .079 .157 2.486 .014 
FA .343 .093 .226 3.706 .000 
ILC .287 .083 .219 3.454 .001 

a. Dependent Variable: Financial Management Behavior (FB) 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 

Analisis: 

Diketahui dari perhitungan menggunakan program SPSS 24, t tabel sebesar 1.65. 

Berdasarkan data penelitian pada tabel 4.9 mengenai hasil uji parsial (uji t) yang 

termuat pada tabel Coefficients sebagai berikut: 

1. Hipotesis (H1) dari hasil uji t (uji parsial) untuk financial knowledge secara 

parsial berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior, hal 

ini diketahui dari hasil thitung sebesar 2.486 > ttabel dan Sig. 0.014 < 0.05. (Ha 

diterima). Temuan ini mendukung penelitian Mien & Thao (2015), Qamar et al. 

(2016), Arifin (2017), dan Loke (2017).  

2. Hipotesis (H2) dari hasil uji t (uji parsial) untuk financial attitude secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior, hal ini 

diketahui dari hasil thitung sebesar 3.706 > ttabel dan Sig. 0.000 < 0.05. (Ha 
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diterima). Temuan ini mendukung penelitian Mien & Thao (2015), J.B.R. (2014), 

Potrich et al. (2015) dan Dwiastanti (2017). 

3. Hipotesis (H3) dari hasil uji t (uji parsial) untuk internal locus of control secara 

parsial berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior, hal 

ini diketahui dari hasil thitung sebesar 3.454 > ttabel dan Sig. 0.001 < 0.05. (Ha 

diterima). Temuan ini mendukung penelitian Arifin (2017) dan Kholilah & Iramani 

(2013).  

4. Variabel financial attitude merupakan variabel yang berpengaruh paling kuat 

terhadap financial management behavior dibandingkan variabel independen 

lainnya karena diperoleh nilai β tertinggi sebesar 0.226 dibandingkan variabel 

lainnya yaitu variabel financial knowledge sebesar β = 0.157 dan internal locus of 

control sebesar β = 0.219. Temuan ini mendukung penelitian Mien & Thao (2015), 

yang menyatakan bahwa financial attitude merupakan variabel yang paling penting 

(substantial) dibandingkan dengan variabel lainnya. 
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4.2.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari 

beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval. 

Analisis pada penelitian ini dugnakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh 

financial knowledge, financial attitude dan internal locus of control terhadap 

financial management behavior. Adapun hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Penelitian 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.756 2.405  -.730 .466 

FK .196 .079 .157 2.486 .014 
FA .343 .093 .226 3.706 .000 
ILC .287 .083 .219 3.454 .001 

b. Dependent Variable: Financial Management Behavior (FB) 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24 

Analisis: 

Berdasarkan hasil data penelitian dalam tabel 4.10 maka persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut : 

FB = -1.756 + 0.196 (FK) + 0.343 (FA) + 0.287 (ILC) 

Keterangan : 

FB : Financial Management Behavior 

FK : Financial Knowledge 

FA : Financial Attitude 

ILC : Internal Locus of Control 
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Dari persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -1.756 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari 

variabel FA, FK dan ILC, nilai variabel FB adalah -1.756. 

2. Koefisien regresi variabel Financial Knowledge (FK) adalah sebesar 0.196, 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Financial 

Knowledge mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dari Financial 

Management Behavior (FB) akan mengalami kenaikan sebesar 0.196 satuan. 

Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari 

Financial Knowledge mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai dari variabel 

Financial Management Behavior akan mengalami penurunan sebesar 0.196 satuan. 

Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen Financial Knowledge adalah 

berbanding lurus dengan Financial Management Behavior, artinya semakin 

meningkat Financial Knowledge, maka nilai Financial Management Behavior juga 

akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.  

3. Koefisien regresi variabel Financial Attitude (FA) adalah sebesar 0.343, artinya 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Financial Attitude 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dari Financial Management 

Behavior (FB) akan mengalami kenaikan sebesar 0.343 satuan. Begitupula 

sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Financial 

Attitude mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai dari variabel Financial 

Management Behavior akan mengalami penurunan sebesar 0.343 satuan. Dalam hal 

ini pengaruh dari variabel independen Financial Attitude adalah berbanding lurus 

dengan Financial Management Behavior, artinya semakin meningkat Financial 

Attitude, maka nilai Financial Management Behavior juga akan semakin 

meningkat, begitu pula sebaliknya. 
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4. Koefisien regresi variabel Internal Locus of Control (ILC) adalah sebesar 0.287, 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Internal Locus of 

Control mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai dari Financial 

Management Behavior (FB) akan mengalami kenaikan sebesar 0.287 satuan. 

Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari 

Internal Locus of Control mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai dari variabel 

Financial Management Behavior akan mengalami penurunan sebesar 0.287 satuan. 

Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen Internal Locus of Control adalah 

berbanding lurus dengan Financial Management Behavior, artinya semakin 

meningkat Internal Locus of Control, maka nilai Financial Management Behavior 

juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. 
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4.2.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan data temuan dalam penelitian ini, implikasi manajerial penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Tabulasi Data Mean Variabel Financial Knowledge 

Kode Indikator Mean 

FK1 

Saya mengetahui cara melakukan pembayaran biaya 

kuliah di IBS melalui transfer rekening virtual account 

dari ATM / e-banking 

3.52 

FK2 
Saya mengetahui cara melakukan transaksi cashless 

untuk pembelian makanan / minuman di Kantin IBS  
3.61 

FK3 
Saya mengetahui cara mengisi ulang (top-up) saldo 

kartu Brizzi di Kantin IBS 
3.64 

FK4 
Saya mengetahui cara mengatur keuangan setelah 

belajar di perkuliahan Kampus IBS 
3.09 

FK5 
Saya mengetahui cara berinvestasi di pasar modal / 

pasar uang setelah belajar di perkuliahan Kampus IBS 
2.70 

FK6 
Saya mengetahui cara pencatatan laporan keuangan 

yang baik setelah belajar di perkuliahan Kampus IBS 
2.97 

FK7 

Saya mengetahui cara mengecek saldo dalam rekening 

melalui e-channel banking (mobile banking/internet 

banking) 

3.51 

FK8 

Saya mengetahui cara melakukan pembayaran saat 

pembelian tiket menonton bioskop atau tiket 

pesawat/kereta melalui online 

3.52 

Sumber: Diolah oleh penulis. 
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Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai average value variabel financial 

knowledge secara keseluruhan yaitu 3.32. Terdapat 3 indikator yang memiliki nilai 

rata-rata (mean) yang dibawah average value yaitu FK4, FK5 dan FK6. Nilai 

terendah ditemukan pada indikator FK5 (2.70) dengan pernyataan mengenai 

pengetahuan responden terhadap cara berinvestasi di pasar modal/pasar uang 

setelah belajar di perkuliahan. Temuan ini juga didukung dengan fakta dari profil 

responden yang mengungkapkan bahwa mayoritas sebesar 73.5% responden tidak 

memiliki pengalaman berinvestasi. 

Mien & Thao (2015) dan Perry & Morris (2005), mengungkapkan bahwa 

salah satu indikator untuk mengetahui tingkat financial knowledge seseorang yaitu 

dengan mengukur seberapa banyak pengetahuan nya mengenai cara berinvestasi di 

pasar modal / pasar uang. Menurut Ida & Dwinta (2010), untuk memiliki financial 

knowledge seseorang perlu mengembangkan financial skill dan belajar untuk 

menggunakan financial tools. Financial skill adalah sebuah teknik untuk membuat 

keputusan dalam personal financial management seperti membuat anggaran, 

memilih produk investasi, menggunakan kredit, dan lain-lain. Financial tools 

adalah bentuk dan bagan yang dipergunakan dalam pembuatan keputusan personal 

financial management seperti kartu kredit, kartu debit, cek, dan lain-lain. 

 Penelitian ini menganalisis financial management behavior generasi 

millennial dengan mengambil studi kasus mahasiswa/i S1 Indonesia Banking 

School, berkaitan dengan hal tersebut maka hasil implikasi dapat dikaitkan dengan 

situasi yang telah terjadi. Indonesia Banking School memiliki fasilitas dan unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) yang mendukung mahasiswa/i nya untuk 

meningkatkan pengetahuannya mengenai kegiatan berinvestasi salah satu nya yaitu 
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Galeri Investasi IBS. Ruang Galeri Investasi ini digunakan mahasiswa IBS untuk 

melakukan simulasi pasar modal yang telah dilengkapi oleh beberapa komputer 

dengan koneksi internet dan software yang memadai untuk melakukan transaksi 

pasar modal. Sebagai UKM, Galeri Investasi IBS juga telah melakukan rangkaian 

kegiatan salah satunya yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) yang diselenggarakan 

melalui kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tanggal 6 September 2017, bertepatan dengan Hari Investor 

Sedunia. Tujuan dari acara tersebut adalah memperkenalkan mahasiswa terhadap 

kartu akses atau trading confirmation untuk transaksi saham, cara menganalisa 

informasi market update secara fundamental maupun teknikan serta pengenalan 

reksa dana sebagai pengetahuan teknis dalam berinvestasi. (www.ibs.ac.id). 

 Dalam kurikulum yang diterapkan untuk mahasiswa/i IBS terdapat mata 

kuliah Manajemen Investasi sebagai pendorong untuk meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa/i nya terhadap kegiatan berinvestasi di pasar modal melalui perkuliahan 

dalam kelas maupun praktik secara langsung di Ruang Galeri Investasi IBS, namun 

mata kuliah ini hanya diwajibkan untuk mahasiswa/i yang memilih program studi 

Manajemen dengan konsentrasi Keuangan. Profil responden dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa terdapat 73.5% responden tidak memiliki pengalaman 

berinvestasi. Jika dilihat porsi bagian berdasarkan program studi maupun tahun 

angkatan profil responden ini, mayoritas responden sebesar 51.6% adalah 

responden yang berasal dari program studi Manajemen sejumlah 142 orang, dimana 

secara detail belum diketahui memilih konsentrasi tertentu dari 3 konsentrasi yang 

ada yaitu Keuangan, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini 

tersedia bagi mahasiswa/i Akuntansi, Syariah dan Manajemen Keuangan saat 

memasuki semester 6, sedangkan jika ditelaah lebih lanjut dari profil responden 
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mengungkapkan bahwa responden yang merupakan mahasiswa/i dengan tahun 

angkatan 2014 dan 2015 berjumlah 53%. Dapat disimpulkan bahwa ditemukannya 

jumlah responden yang tidak memiliki pengalaman berinvestasi dikarenakan latar 

belakang pemilihan program studi dan tahun angkatan yang dalam kondisi saat ini 

tidak dapat mengambil mata kuliah Manajemen Investasi. 

 Indonesia Banking School juga menyelenggarakan kuliah umum, seminar 

maupun workshop bagi seluruh mahasiswa/i nya bertema kegiatan berinvestasi 

salah satu nya Sekolah Pasar Modal Syariah yang telah dilakukan dengan 3 (tiga) 

narasumber yang merupakan perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Mandiri Sekuritas. 

Dalam acara ini, mahasiswa dibekali pengetahuan mengenai dasar-dasar investasi 

pasar modal syariah dan cara bagaimana secara praktik langsung melihat 

pergerakan saham syariah di pasar. 

 Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktik dan kegiatan yang ada, 

Indonesia Banking School telah berupaya meningkatkan financial knowledge 

mahasiswa/i nya dengan program kurikulum yang ada dengan menerapkan cara 

pengembangan financial skill melalui kegiatan yang telah disebutkan serta 

pengenalan penggunaan financial tools secara nyata. Hal ini sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Ida & Dwinta (2010) mengenai cara meningkatkan 

financial knowledge seseorang. 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah melakukan beberapa upaya untuk 

menarik generasi millennial berpartisipasi dalam kegiatan berinvestasi di pasar 

modal. Salah satunya adalah program edukasi “Yuk Nabung Saham” yang 

diselenggarakan oleh BEI dengan melakukan sosialisasi di berbagai wilayah 

Indonesia hingga ke Papua dan Kalimantan. Dalam program ini disosialisasikan 
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bahwa dengan jumlah uang Rp 100.000 siapapun dapat memulai untuk menabung 

saham. (yuknabungsaham.idx.co.id) 

Gerakan “Yuk Nabung Saham” yang digagas oleh BEI ini juga didukung 

oleh pembuatan aplikasi game yang telah diluncurkan pada tanggal 23 Agustus 

2016 yang diberi nama “Nabung Saham GO” melalui PT Winratama Perkasa 

sebagai pembuat aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis 

melalui platform berbasis Android. Dalam aplikasi tersebut pemain dapat 

melakukan simulasi jual-beli saham dengan tampilan yang menarik. Harga saham 

yang ditampilkan bersifat real time, persis seperti yang ditampilkan di bursa. Ada 

beberapa kuis interaktif yang berisi pertanyaan seputar dunia keuangan dan segala 

perangkat didalamnya seperti pengetahuan mengenai lembaga regulator yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas maupun fungsinya. (Lampiran 14) 

(nabungsahamgo.com) 

Disamping itu, BEI juga telah marak membuka Galeri Investasi di beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya seperti yang telah disebutkan yaitu 

pembukaan Galeri Investasi di Indonesia Banking School. Hal ini juga salah satu 

upaya BEI dalam mendorong generasi millennial untuk ikut serta dalam dunia 

investasi. Galeri Investasi hingga kini BEI telah dibangun sebanyak 325 unit yang 

tersebar di kampus-kampus maupun kantor perwakilan BEI di daerah-daerah 

Indonesia dan ditargetkan akan mencapai 400 unit pada tahun 2018. (okezone.com) 

 Hal ini mengungkapkan bahwa BEI telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan generasi millennial mengenai kegiatan berinvestasi 

dengan program, fasilitas maupun perangkat yang dibuat sesuai dengan karakter 

generasi millennial yaitu tech-savvy (cakap akan teknologi terbaru). 
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Tabel 4.12 Tabulasi Data Mean Variabel Financial Attitude 
 

Kode Indikator Mean 

FA1 

Menentukan jadwal kegiatan & biaya yang harus 

dikeluarkan saat travelling adalah hal yang sangat 

penting.  

3.65 

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.  

3.56 

FA3 

Membatasi pengeluaran ketika pergi berbelanja di 

Mall, membantu saya agar lebih berhemat dan 

menghindari belanja impulsif 

3.47 

FA4 
Menabung untuk dana darurat merupakan hal yang 

penting bagi saya 
3.56 

FA5 

Meminjam uang kepada teman dan mengembalikannya 

secara tepat waktu sesuai yang disepakati merupakan 

hal yang sangat penting 

3.59 

FA6 
Bagi saya, menabung secara rutin adalah sebuah 

keharusan.  
3.32 

FA7 
Mencatat pengeluaran dan pendapatan sangat berguna 

bagi saya dalam mengatur keuangan  
3.22 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai average value variabel financial 

attitude secara keseluruhan yaitu 3.48. Terdapat 3 indikator yang memiliki nilai 
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rata-rata (mean) yang dibawah average value yaitu FA3, FA6 dan FA7. Nilai 

terendah ditemukan pada indikator FA7 (3.22) dengan pernyataan mengenai 

pencatatan pengeluaran dan pendapatan sangat berguna bagi responden dalam 

mengatur keuangan. Indikator ini menunjukkan bahwa generasi millennial sudah 

mencerminkan sikap keuangan yang baik terhadap pentingnya kegunaan mencatat 

jumlah pengeluaran dan pendapatan ketika mengatur keuangan. Dalam penelitian 

Rajna & Anthony (2011), diungkapkan bahwa financial attitude seseorang 

dipengaruhi oleh sikap yang dicontoh dan pengajaran dari orang tua serta 

pengalaman masa kecil seperti terlibat dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan 

keuangan. Marsh (2006), juga mengungkapkan bahwa pengalaman kuliah dapat 

mempengaruhi financial attitude mahasiswa. Financial Attitude merupakan 

variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian Mien & Thao (2015).  

Mahasiswa/i Indonesia Banking School memiliki 3 (tiga) program studi 

yaitu Manajemen, Akuntansi dan Syariah, sebelum penjurusan dilakukan setiap 

mahasiswa/i nya diwajibkan mengambil mata kuliah dasar pada semester awal. 

Salah satu mata kuliah tersebut adalah pengantar akuntansi I dan II. Dalam mata 

kuliah tersebut mahasiwa/i diajarkan mengenai pengetahuan pencatatan laporan 

keuangan yang benar. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa/i akan 

pentingnya pencatatan pengeluaran maupun pendapatan yang dilakukan setiap 

transaksi dan menambah kemampuan mahasiswa/i nya untuk menganalisa masalah 

keuangan berdasarkan laporan keuangan tersebut. 

Generasi millennial identik dengan karakteristiknya yang tech-savvy, jika 

kita lihat sudah banyak aplikasi yang menyediakan jasa untuk memudahkan 

pengguna nya untuk mencatat keuangan dengan tampilan yang user-friendly. 
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Beberapa aplikasi tersebut yaitu Monefy, Money Manager, Money Lover, Spendee 

dan lain-lain. Diantara aplikasi tersebut, beberapa menyediakan fitur layanan yang 

terkoneksi dengan akun bank pribadi sehingga pengguna dapat mengetahui sejarah 

transaksi secara otomatis dan praktis hanya dalam 1 (satu) aplikasi. Disamping 

munculnya jumlah aplikasi yang tersedia, belum diketahui bagaimana intensitas 

generasi millennial dalam menggunakan aplikasi tersebut. Temuan ini dapat 

menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk dikupas lebih lanjut. 

 Selain aplikasi, ada beberapa lembaga konsultan keuangan yang telah 

melakukan kegiatan aktif di media sosial dengan bertujuan untuk mendorong sikap 

keuangan generasi millennial menjadi lebih baik. Salah satunya adalah Jouska 

Indonesia. Lembaga independen ini melakukan rutinitas di media sosial dengan 

menyebarkan konten mengenai kasus masalah keuangan yang pada umumnya 

terjadi pada generasi millennial. Penyebaran konten tersebut dilakukan melalui 

platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi millennial saat ini 

seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Engangement yang dibangun berupa 

tanya-jawab yang dilakukan ketika lembaga ini menampilkan konten mengenai 

suatu masalah keuangan yang dikemas dengan bahasa dan cerita yang menarik serta 

memiliki keterkaitan dengan kehidupan generasi millennial pada umumnya. Di 

akhir tanya-jawab, lembaga ini memberikan saran terbaik untuk generasi millennial 

bagaimana harus bersikap ketika masalah keuangan yang serupa terjadi.  

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meluncurkan aplikasi yang diberi 

nama “Sikapi Uangmu” untuk platform Android dan iOS sejak tahun 2015. 

Aplikasi ini merupakan wujud inisiasi OJK dalam menggalakan program Sikapi 

Uangmu, salah satu program yang menjadi andalan OJK untuk meningkatkan 

literasi keuangan masyarakat. Aplikasi tersebut dilengkapi beberapa fitur mengenai 
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pengelolaan dan perencanaan keuangan, kegiatan edukasi, dan mini survei yang 

digunakan OJK sebagai salah satu alat pengukur literasi keuangan masyarakat. 

Selain aplikasi, OJK juga menyediakan website khusus untuk program ini yang juga 

berisi berbagai informasi seputar tips keuangan yang ditujukan untuk berbagai 

lapisan masyarakat termasuk generasi millennial. OJK juga memiliki akun media 

sosial yang aktif di kelola dengan berbagai konten terkait dunia keuangan dan 

aktivitas kegiatan yang dilakukan. Disamping itu, OJK melakukan kegiatan 

sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk perguruan tinggi dengan 

bentuk rangkaian acara seminar dengan jadwal yang telah teroganisir dan materi 

tersebut dapat diakses langsung di website resmi OJK. 
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Tabel 4.13 Tabulasi Data Mean Variabel Internal Locus of Control 

Kode Indikator Mean 

ILC1 
Saya lulus dalam sebuah mata kuliah karena hasil kerja 

keras saya dalam belajar selama 1 semester.  
3.47 

ILC2 IPK saya adalah cerminan dari usaha saya sendiri.  3.48 

ILC3 

Saya mampu mengerjakan tugas yang diberikan dosen 

pengajar, walaupun materi dari buku teks maupun 

internet. 

3.23 

ILC4 
Saya mengerjakan tugas dengan hasil usaha belajar 

sendiri tanpa mengandalkan jawaban dari teman. 
2.96 

ILC5 
Saya selalu percaya setiap masalah yang terjadi kepada 

saya, selalu ada solusi / cara yang dapat saya lakukan.  
3.50 

ILC6 

Saya dapat mengerjakan ujian akhir semester dengan 

baik berdasarkan kerja keras dan usaha yang saya 

lakukan selama masa perkuliahan. 

3.46 

ILC7 

Saya percaya dapat meraih target dan cita-cita di masa 

depan dengan perencanaan yang saya susun dengan 

baik  

3.49 

ILC8 

Dalam bersosialisasi, saya memiliki kontrol untuk 

menentukan lingkungan sosial seperti apa yang ingin 

saya ciptakan.  

3.44 

Sumber: Diolah oleh penulis. 

Analisis: 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai average value variabel internal 

locus of control secara keseluruhan yaitu 3.38. Terdapat 2 indikator yang memiliki 
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nilai rata-rata (mean) yang dibawah average value yaitu ILC3 dan ILC4. Nilai 

terendah ditemukan pada indikator ILC4 (2.96) dengan pernyataan mengenai 

responden mengerjakan tugas dengan hasil usaha belajar sendiri tanpa 

mengandalkan jawaban dari teman dengan kategori cukup setuju. Indikator tersebut 

termasuk ke dalam internal locus of control. Menurut pendapat Anjani (2012), 

menyatakan bahwa seorang siswa yang memiliki internal locus of control ketika 

tidak mendapatkan hasil yang memuaskan pada ujian di sekolah, mereka akan 

menyalahkan kurangnya kesiapan dirinya dalam belajar. Jika tampil dengan baik 

pada ujian, siswa akan berpikir bahwa hal tersebut karena dirinya telah belajar 

dengan baik. Dapat diartikan bahwa jika dilihat dari hasil nilai average value 

tersebut hampir dominan generasi millenial saat ini terutama di IBS memiliki 

kepercayaan diri dan kesiapan diri yang tinggi terutama disaat mengerjakan tugas 

dan mengerjakan ujian.  

Menurut pendapat Woolfolk (200), internal locus of control sangat 

berhubungan erat dengan perasaan self-esteem. (Anjani, 2012). Bila kesuksesan 

atau kegagalan diatribusikan pada faktor-faktor internal, kesuksesan akan 

menimbulkan rasa bangga dan meningkatkan motivasi. Sementara kegagalan akan 

menurunkan self-esteem. Gagal pada suatu tugas yang tidak dapat dikontrol 

menghasilkan perasaan malu atau marah. Menurut penelitian yang dilakukan okeh 

Nurnaimah (2010), menyimpulkan bahwa internal locus of control siswa dalam 

prestasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan belajar. Maka dari 

itu dapat dikatakan internal locus of control dan external locus of control saling 

berkaitan dimana jika seseorang mengalami kesuksesan dalam dirinya ia akan 

merasakan senang namun jika seseorang mengalami kegagalan, self-esteem 

seseorang pun akan menurun yang menyebabkan seseorang tersebut akan 
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merasakan malu dan marah terhadap dirinya sendiri. Dari dasar tersebut maka 

diperlukan faktor eksternal terutama layanan bimbingan belajar untuk mengasah, 

memberikan dorongan yang positif, meningkatkan motivasi dan self-esteem 

seseorang tersebut, agar seseorang tersebut dapat percaya terhadap dirinya sendiri 

dalam mengerjakan suatu tugas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hakim (2002), 

yaitu faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang adalah 

Lingkungan Keluarga, Pendidikan Formal, Pendidikan Non-Formal dan 

Lingkungan Kerja. (Saidah, 2014). 

Menurut Scott (2018), ketika individu menyadari bahwa ia memiliki kontrol 

terhadap terhadap hidupnya, ia akan merasa lebih realistis dalam memiliki 

pandangan hidup. Scott memberikan beberapa saran untuk meningkatkan internal 

locus of control yaitu: 

1. Memiliki kesadaran bahwa setiap individu selalu memiliki pilihan. 

Ketika individu menyadari bahwa ia selalu memiliki pilihan untuk merubah 

situasi yang ada, hal ini akan menguatkan dan memerdekakan dirinya.  

2. Meninjau kembali pilihan yang ada 

Ketika individu merasa terjebak dalam sebuah situasi, membuat list 

sebanyak-banyak nya yang berisi kemungkinan yang dapat terjadi tanpa 

mengevaluasi nya terlebih dahulu. Hal ini akan mendorong kreativitas individu 

dalam memikirkan solusi sehingga ia dapat menghadapi situasi yang menjebak nya. 

3. Berdiskusi 

Mendiskusikan ide/solusi kepada orang lain adalah hal yang baik. Jangan 

langsung menolak ide/solusi yang diberikan orang lain, masukkan pada list yang 

telah ditulis. Terkadang orang lain dapat melihat sisi pandang yang berbeda yang 

tidak kita sadari. 
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4. Pilih yang terbaik untuk diri sendiri 

Ketika individu tersebut sudah membuat list, evaluasi satu-persatu dan 

putuskan ide/solusi yang terbaik dengan menyisakan pilihan lain sebagai alternatif. 

Walaupun ide/solusi terakhir akan kembali dengan jawaban yang sama, teknik ini 

akan melatih individu untuk melihat bahwa banyak kemungkinan dan pilihan yang 

dapat kita ambil. Hal ini akan menjadi habit yang baik dalam memandang berbagai 

permasalahan dengan segala pilihan yang ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 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.  

5.2 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 
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kurikulum yang dilengkapi dengan mata kuliah spesifik yaitu Manajemen 

Investasi, dan berbagai kuliah umum, seminar maupun workshop yang 

berkaitan dengan kegiatan berinvestasi. 

2. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah melakukan berbagai upaya untuk 

mendorong pengetahuan generasi millennial mengenai kegiatan 

berinvestasi yaitu salah satunya dengan menyusun program “Yuk Nabung 

Saham” yang di implementasikan melalui kampanye di media sosial, 

pembuatan aplikasi Nabung Saham GO, serta pembangunan fasilitas Galeri 

Investasi di beberapa wilayah Indonesia yang tersebar di kampus-kampus 

maupun kantor perwakilan BEI di daerah, juga pelatihan yang dilakukan di 

beberapa perguruan tinggi maupun kantor BEI dengan nama Sekolah Pasar 

Modal. 

3. Pencatatan pengeluaran dan pendapatan merupakan salah satu hal penting 

untuk meningkatkan sikap keuangan 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. 

4. Beberapa aplikasi telah tersedia di platform Android maupun iOS yang 

menyediakan fitur untuk pencatatan kondisi keuangan seperti Monefy, 

Money Manager, Money Lover, Spendee dan lain-lain. Beberapa 

diantaranya juga dilengkapi fitur yang menghubungkan antara akun bank 

pribadi pengguna sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara 
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praktis dalam 1 aplikasi. Namun belum ada data/penelitian lebih lanjut 

mengenai penggunaan aplikasi ini oleh generasi millennial. 

5. Lembaga konsultan keuangan juga ikut berperan dalam meningkatkan sikap 

keuangan generasi millennial dengan salah satu upaya yang ditunjukkan 

oleh lembaga independen, Jouska Indonesia. Lembaga ini melakukan 

kegiatan di media sosial dengan menyebarkan konten yang berkaitan 

dengan masalah keuangan yang terjadi pada generasi millennial. 

6. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat salah satunya dengan program 

“Sikapi Uangmu” yang diimplementasikan berupa pembuatan aplikasi, 

website, pengelolaan media sosial dan kegiatan edukasi secara langsung 

dalam bentuk rangkaian seminar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa 

konten yang dibuat membahas topik keuangan khusus untuk berbagai 

kalangan usia termasuk generasi millennial dengan harapan untuk 

mendorong sikap keuangan nya menjadi lebih baik. 

7. 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 

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. 
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5.3 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

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 Self-Efficacy (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 
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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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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner 

Halo, mahasiswa/i IBS! 

Perkenalkan saya Melza Horiza, mahasiswi S1 Manajemen angkatan 2014 di 

Indonesia Banking School (IBS). Saat ini, saya sedang melakukan penelitian 

dengan studi kasus pada mahasiswa/i S1 IBS angkatan 2014, 2015, 2016 dan 2017 

guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi. Maka dari itu, saya 

memohon bantuan teman-teman untuk meluangkan waktunya melengkapi 

kuesioner ini dengan penuh kejujuran. Terima kasih, semoga amal kebaikan teman 

– teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pertanyaan Filter I 

1. Apakah saat ini, anda adalah mahasiswa/i aktif di Indonesia Banking School? � 

a) Ya (lanjut)  b) Tidak (stop) 

Profil Responden 

1. Jenis Kelamin:  

a) Laki – Laki  b) Perempuan 

2. Saya adalah mahasiswa/i IBS angkatan: 

a) 2014 b) 2015 c) 2016 d) 2017 

3. Saya adalah mahasiswa/i IBS program studi: 

a) Akuntansi b) Manajemen  c) Syariah 

4. Saat ini saya berusia: … tahun. 

Pertanyaan Filter II 

1. Apakah anda memiliki pendapatan secara berkala? 

a) Ya (harian) b) Ya (mingguan) c) Ya (bulanan) d) Tidak 
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2. Sumber pendapatan anda berasal dari: 

a) Orang Tua b) Usaha Sendiri c) Bekerja (Part-time)  

d) Bekerja (Full-time) e) Lainnya: …. 

3. Apakah anda memiliki pengalaman berinvestasi? 

a) Ya  b) Tidak 

4. Apakah anda memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di masa depan? 

a) Ya  b) Tidak 

5. Berdasarkan pengalaman, produk investasi apakah yang anda gunakan? 

a) Reksadana b) Saham c) Pasar Uang  d) Obligasi  

e) Cryptocurrency f) Lainnya: … 

 

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√) pada kolom 

pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang 

semakin ke kiri menandakan sangat tidak setuju (TS).  

 

No Indikator Pernyataan Financial Knowledge 1 2 3 4 

1 Saya mengetahui cara melakukan pembayaran biaya kuliah 

di IBS melalui transfer rekening virtual account dari ATM 

/ e-banking� 

    

2 Saya mengetahui cara melakukan transaksi cashless untuk 

pembelian makanan / minuman di Kantin IBS 

    

3 Saya mengetahui cara mengisi ulang (top-up) saldo kartu 

Brizzi di Kantin IBS 

    

4 Saya mengetahui cara mengatur keuangan setelah belajar di 

perkuliahan Kampus IBS 

    

5 Saya mengetahui cara berinvestasi di pasar modal / pasar 

uang setelah belajar di perkuliahan Kampus IBS 

    

6 Saya mengetahui cara pencatatan laporan keuangan yang      
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No Indikator Pernyataan Financial Knowledge 1 2 3 4 

 baik setelah belajar di perkuliahan Kampus IBS     

7 Saya mengetahui cara mengecek saldo dalam rekening 

melalui e-channel banking (mobile banking/internet 

banking) 

    

8 Saya mengetahui cara melakukan pembayaran saat 

pembelian tiket menonton bioskop atau tiket 

pesawat/kereta melalui online 

    

 

No Indikator Pernyataan Financial Attitude 1 2 3 4 

1 Menentukan jadwal kegiatan & biaya yang harus 

dikeluarkan saat travelling adalah hal yang sangat penting 

    

2 Melihat perbandingan harga di online shop dengan toko 

retail di pusat perbelanjaan, sangat berguna bagi saya 

untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih 

terjangkau.� 

    

3 Membatasi pengeluaran ketika pergi berbelanja di Mall, 

membantu saya agar lebih berhemat dan menghindari 

belanja impulsif 

    

4 Menabung untuk dana darurat merupakan hal yang penting 

bagi saya 

    

5 Meminjam uang kepada teman dan mengembalikannya 

secara tepat waktu sesuai yang disepakati merupakan hal 

yang sangat penting� 

    

6 Bagi saya, menabung secara rutin adalah sebuah 

keharusan. 

    

7 Mencatat pengeluaran dan pendapatan sangat berguna bagi 

saya dalam mengatur keuangan 
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No Indikator Pernyataan Internal Locus of Control 1 2 3 4 

1 Saya lulus dalam sebuah mata kuliah karena hasil kerja 

keras saya dalam belajar selama 1 semester. 

    

2 IPK saya adalah cerminan dari usaha saya sendiri.     

3 Saya mampu mengerjakan tugas yang diberikan dosen 

pengajar, walaupun materi dari buku teks maupun 

internet. 

    

4 Saya mengerjakan tugas dengan hasil usaha belajar 

sendiri tanpa mengandalkan jawaban dari teman. 

    

5 Saya selalu percaya setiap masalah yang terjadi kepada 

saya, selalu ada solusi / cara yang dapat saya lakukan. 

    

6 Saya dapat mengerjakan ujian akhir semester dengan 

baik berdasarkan kerja keras dan usaha yang saya 

lakukan selama masa perkuliahan. 

    

7 Saya percaya dapat meraih target dan cita-cita di masa 

depan dengan perencanaan yang saya susun dengan baik. 

    

8 Dalam bersosialisasi, saya memiliki kontrol untuk 

menentukan lingkungan sosial seperti apa yang ingin 

saya ciptakan. 

    

 

No Indikator Pernyataan  

Financial Management Behavior 

1 2 3 4 

1 Saya membeli makanan/minuman dengan transaksi 

cashless menggunakan kartu Brizzi di Kantin IBS. 

    

2 Saya mencatat pengeluaran dan pendapatan secara rutin 

menggunakan aplikasi di gadget (seperti Money 

Manager, Money Lover, dll) atau mencatatnya di buku / 

notes. 

    

3 Saya membatasi jumlah pengeluaran saya ketika 

berbelanja di Mall maupun sedang berpergian. 

    

4 Saya menabung untuk travelling / menonton di bioskop / 

menonton konser musik / nongkrong di kafe / apapun  
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No Indikator Pernyataan  

Financial Management Behavior 

1 2 3 4 

 yang bersifat hiburan (entertainment).     

5 Saya berinvestasi di pasar modal / pasar uang.     

6 Saya memiliki tabungan untuk dana darurat.     

7 Saya menabung secara rutin (harian/mingguan/bulanan).     

 

Lampiran 2: Tabel Hasil Wawancara dengan 10 orang Generasi Millennial 

Responden 
Porsi Tabungan 

Konsumsi (%) Hiburan (%) Darurat (%) 

A 30 30 60 

B 30 50 20 

C 25 60 15 

D 40 20 40 

E 20 40 40 

F 50 30 20 

G 30 20 50 

H 30 30 40 

I 15 65 20 

J 40 30 10 

Total Rata-Rata 30 37,5 32,5 

Sumber: Diolah oleh peneliti. 
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Lampiran 3: Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

1. FINANCIAL KNOWLEDGE 
 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
2. FINANCIAL ATTITUDE 
 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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3. INTERNAL LOCUS OF CONTROL 
 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
4. FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR 
 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

1. FINANCIAL KNOWLEDGE 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
2. FINANCIAL ATTITUDE 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
3. INTERNAL LOCUS OF CONTROL 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
4. FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Penelitian 

1. FINANCIAL KNOWLEDGE 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FK1 23.07 8.357 .371 .672 
FK2 22.97 8.302 .422 .662 
FK3 22.95 8.654 .380 .672 
FK4 23.49 8.054 .387 .669 
FK5 23.88 8.074 .310 .691 
FK6 23.61 8.063 .367 .674 
FK7 23.07 7.893 .465 .651 
FK8 23.07 8.145 .436 .658 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
2. FINANCIAL ATTITUDE 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FA1 20.76 5.513 .455 .641 
FA2 20.84 5.412 .424 .646 
FA3 20.93 5.167 .456 .636 
FA4 20.84 5.274 .503 .626 
FA5 20.81 5.679 .303 .677 
FA6 21.08 5.449 .328 .673 
FA7 21.18 5.193 .345 .672 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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3. INTERNAL LOCUS OF CONTROL 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
LC1 23.59 7.981 .326 .748 
LC2 23.58 7.391 .456 .726 
LC3 23.83 7.320 .440 .729 
LC4 24.10 7.026 .415 .738 
LC5 23.56 7.532 .456 .727 
LC6 23.60 7.285 .535 .713 
LC7 23.57 7.436 .521 .716 
LC8 23.62 7.317 .476 .722 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
4. FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FB1 16.98 12.437 .458 .726 
FB2 17.07 11.488 .524 .711 
FB3 16.40 12.898 .420 .734 
FB4 16.29 13.274 .395 .739 
FB5 17.72 12.116 .371 .752 
FB6 16.49 11.754 .587 .698 
FB7 16.59 11.944 .569 .703 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

1. FINANCIAL KNOWLEDGE 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.698 8 
Sumber: Diolah dengan data SPSS 24. 
 
2. FINANCIAL ATITTUDE 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.687 7 

Sumber: Diolah dengan data SPSS 24. 
 
3. INTERNAL LOCUS OF CONTROL 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.753 8 

Sumber: Diolah dengan data SPSS 24. 
 
4. FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.753 7 

Sumber: Diolah dengan data SPSS 24. 
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Lampiran 7: Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 
N 275 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.52179690 

Most Extreme Differences Absolute .048 
Positive .036 
Negative -.048 

Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
 
Lampiran 8: Hasil Uji Multikolinearitas dan Uji t 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.756 2.405  -.730 .466   
FK .196 .079 .157 2.486 .014 .720 1.390 
FA .343 .093 .226 3.706 .000 .767 1.303 
LC .287 .083 .219 3.454 .001 .709 1.411 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
Lampiran 9: Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.617 1.429  2.532 .012 

FK .049 .047 .074 1.042 .298 
FA -.141 .055 -.175 -2.561 .011 
LC .049 .049 .071 .995 .320 

Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
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Lampiran 10: Hasil Uji Autokorelasi dan Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .476a .227 .218 3.541 1.902 
a. Predictors: (Constant), ILC, FA, FK 
b. Dependent Variable: FB 

 
Sumber: Diolah dengan SPSS 24. 
 
Lampiran 11: Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 998.131 3 332.710 26.531 .000b 
Residual 3398.437 271 12.540   
Total 4396.567 274    

a. Dependent Variable: FB 
b. Predictors: (Constant), ILC, FA, FK 

 
Lampiran 12: Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Google Form. 

Lampiran 13: Tahun Angkatan Responden 

 
Sumber: Google Form. 
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Lampiran 14: Tampilan Aplikasi Nabung Saham GO 

 
Sumber: Google Playstore 
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