
1 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Peneletian Terdahulu 

  Penelitian pertama dilakukan oleh Xian J. J., et al (2014:593-601) dengan 

judul “Earlier Financial Literacy And Later Financial behavior Of College 

Students”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada 

hubungan antara literasi keuangan sebelumnya dan kemudian perilaku 

keuangan mahasiswa. Literasi keuangan diukur dengan pengetahuan subjektif 

dan obyektif dan perilaku keuangan dikategorikan menjadi perilaku membayar 

dan meminjam berisiko. Hasil penelitian ini adalah hubungan antara 

pengetahuan sebelumnya dan kemudian perilaku keuangan berbeda dengan 

jenis pengetahuan tertentu (subjektif vs objektif), Dengan pengaruh yang lebih 

kuat dari pengetahuan subyektif, dibandingkan dengan pengetahuan objektif 

tentang ukuran komposit dan individu dari perilaku berisiko dan perilaku 

membayar. Penelitian ini adalah jenis penelitian analisis deskriptif dan korelasi 

untuk menguji asosiasi antar minat variabel. 

Penilitian kedua dilakukan oleh Kanserina (2015:1-12) dengan judul 

“Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015“. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomidan 

gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan Pendidikan 

ekonomi UNDIKSHA 2015. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
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kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, dimana literasi ekonomi dan 

gaya hidupsebagai variable bebas dan perilaku konsumtif sebagai variable 

terikat. Hasil penelitian adalah variable bebas literasi ekonomi berpengaruh 

negative terhadap perilaku konsumtif, dengan kata lain literasi ekonomi 

meningkat maka perilaku konsumtif menurun dan literasi ekonomi menurun 

maka perilaku konsumtif meningkat. Variable bebas gaya hidup berpengaruh 

positif kepada perilaku konsumtif, dimana gaya hidup meningkat maka 

perilaku konsumtif ikut meningkat begitupun sebaliknya gaya hidup menurun 

maka perilaku konsumtif menurun. 

  Penelitian ketiga dilakukan oleh Albeerdy & Ghaleghi (2015:1-15) dengan 

judul “Determinants of the Financial Literacy among College Students in 

Malaysia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur faktor-faktor 

yang mempengaruhi literasi keuangan Mahasiswa di Malaysia. Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian adalah ada hubungan antara variabel bebas Pendidikan, sikap 

terhadap uang dan variabel terikat literasi keuangan 

  Penelitian keempat dilakukan oleh Sam Allgood dan William Walstad 

(2016:675-697) dengan judul “The Effect of Perceived and Actual Financial 

Literacy on Financial Behaviors”. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat 

pengaruh literasi keuangan dan penilaian diri terhadap perilaku keuangan. 

Hasil dari penelitian adalah literasi keuangan dan penilaian diri berpengaruh 

terhadap perilaku keuangan. 
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  Penelitian kelima dilakukan oleh Indarti Kusumaningtyas (2017:1-9) 

dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup 

terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Taman 

Sidoarjo.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah variable bebas literasi keuangan 

berpengaruh negative terhadap perilaku konsumtif, dengan kata lain literasi 

keuangan meningkat maka perilaku konsumtif menurun dan literasi keuangan 

menurun maka perilaku konsumtif meningkat. Variable bebas gaya hidup 

berpengaruh positif kepada perilaku konsumtif, dimana gaya hidup meningkat 

maka perilaku konsumtif ikut meningkat begitupun sebaliknya gaya hidup 

menurun maka perilaku konsumtif menurun. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Literasi Keuangan 

  Literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman atas konsep 

keuangan yang digunakan untuk membuat pilihan keuangan yang efektif 

(PISA, 2012) dalam (Dikria & Mintari, 2016:3), sedangkan (OJK, 2013:24) 

dalam (Kusumaningtyas, 2017:3) Literasi keuangan adalah serangkaian 

kegiatan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan 

konsumen dan masyarakat luas. 
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  Dari definisi yang diuraikan dapat disimpulkan, literasi keuangan 

merupakan serangkaian kegiatan dalam pengetahuan pemahaman konsep 

keuangan dengan tujuan membuat pilihan keuangan yang efektif dan 

pengelolaan keuangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Berikut ini 

adalah faktor-faktor penting untuk mengukur tingkat literasi keuangan menurut 

(OJK, 2016): 

1. Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan adalah bentuk dasar pertimbangan dalam biaya 

pengeluaran sehari-hari sehingga dapat mencapai tujuan hidup. 

Perencanaan keuangan yang baik dapat memberikan kebebasan finansial 

untuk memenuhi tujuan-tujuan kehidupan dan bebas dari kesulitan 

keuangan (OJK, 2016:14). 

2. Perbankan 

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam transaksi 

keuangan bagi masyarakat, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat 

semakin cepat, efektif dan efisien (OJK, 2016:2). 

3. Perasuransian 

Asuransi adalah proses bentuk kerjasama antara pihak penanggung dan 

pihak tertanggung dengan tujuan untuk pengalihan risiko. Pihak 

tertanggung membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung dengan 

skala waktu tertentu dan apabila pihak tertanggung mengalami kerugian 

akibat ketidakpastian maka pihak penanggung akan mengganti kepada 

pihak tertanggung sesuai dengan tujuan pembayaran premi (OJK, 2016:37)  
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4. Pasar Modal 

Pasar modal memfasilitasi perusahaan maupun pemerintah untuk mencari 

sarana pendanaan dan merupakan sarana kegiataan investasi bagi individu 

yang memiliki dana (OJK, 2016:2). 

 

2.2.2 Gaya Hidup 

  Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup manusia dalam dunia yang 

dilakukan dalam aktivitas, minat, dan opini (Kotler, 2002) dalam (Setiawan, 

2014:9) Sedangkan (Suyanto, 2013:141) dalam (Kusumaningtyas, 2017:3) 

gaya hidup adalah kegiatan yang berhubungan dengan upaya membuat diri 

eksis dalam cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. 

  Dari definisi yang diuraikan dapat disimpulkan, gaya hidup adalah kegiatan 

seseorang dalam hidup menurut kepribadian dengan upaya membuat diri eksis 

dan berbeda dari kelompok lain. Berikut ini adalah faktor-faktor penting untuk 

mengukur gaya hidup menurut (Engel, Blackwell, dan Miniard dalam 

Setiawan, 2014:8): 

1. Aktivitas 

Aktivitas adalah tindakan nyata yang dilakukan, walaupun tindakan tersebut 

jarang bisa diukur secara langsung tetapi bisa diamati. Berikut indikator-

indikator aktivitas menurut (Nugroho J Setiadi dalam Fahmi, 2016:41): 

Hobi, Liburan,Hiburan, dan Belanja 

2. Minat. 
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Minat adalah peristiwa dalam tingkat kegairahan yang menyertai terus 

menerus kepada manusia dan perhatian khusus. Berikut indikator-indikator 

minat menurut (Nugroho J Setiadi dalam Fahmi, 2016:41): Keluarga, 

rekreasi, pakaian, dan media. 

3. Opini. 

Opini adalah mengungkapkan lisan atau tertulis yang diberikan sebagai 

tanggapan terhadap sebuah situasi dimana semacam pertanyaan diajukan. 

Berikut indikator-indikator opini menurut (Nugroho J Setiadi dalam Fahmi, 

2016:41): Diri sendiri, sosial, pendidikan, dan masa depan. 

 

2.2.3 Perilaku Konsumtif  

  Perilaku konsumtif adalah suatu tindakan memakai produk yang belum 

habis dan menggunakan produk jenis yang sama dari merek lainnya atau dapat 

disebut membeli barang karena banyak orang yang memakai barang tersebut 

(Sumartono, 2002:117) dalam (Dikria & Mintari, 2016:5). Perilaku konsumtif 

adalah perilaku membeli tidak rasional dan membeli karena sebuah pengakuan 

(Kusumaningtyas, 2017:3). 

  Berdasarkan penjelasan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, perilaku 

konsumtif adalah perilaku yang membeli produk dengan pemikiran tidak 

rasional dan menggunakan produk yang banyak digunakan orang. Berikut hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam melihat perilaku konsumtif menurut (Erich 

Fromm dalam Fitria, 2015:123): 

1. Pemenuhan keinginan 
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Pemenuhan keinginan merupakan membeli produk karena keinginan 

hanya ingin mendapatkan potongan harga atau hadiah yang ditawarkan 

dari produk yang dibeli.  

2. Barang diluar jangkauan. 

Barang diluar jangkauan merupakan membeli produk dengan berusaha 

keras mendapatkan produk dengan menggunakan simpanan, uang saku, 

dan meminjam uang karena produk yang ingin dibeli merupakan produk 

dengan harga yang diluar jangkauan konsumen. 

3. Barang menjadi tidak produktif. 

Barang menjadi tidak produktif adalah membeli barang dengan tidak 

memperdulikan kegunaan dan membeli barang sama namun berbeda 

secara model, warna, dan merek.  

4. Status. 

Status adalah membeli karena harga diri dengan ingin menjaga penampilan, 

mengikuti jaman, dan gaya hidup tren. 

 

1.3 Hubungan Antar-Variabel 

2.3.1 Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Konsumtif 

Hasil penelitian (Kusumaningtyas, 2017:8) menunjukan literasi keuangan 

berpengaruh negatif pada perilaku konsumtif , dimana apabila literasi 

keuangan naik maka perilaku konsumtif Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Taman Sidoarjo akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian (Kanserina, 

2015:10) literasi ekonomi literasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap 
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perilaku konsumtif, dengan kata lain literasi ekonomi meningkat maka perilaku 

konsumtif menurun dan literasi ekonomi menurun maka perilaku konsumtif 

meningkat. Hasil penelitian (Soesilo & Yunikawati, 2016:607) literasi 

keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 

Fakultas Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.  

 

1.3.2 Pengaruh Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif 

Hasil penelitian (Kusumangnityas, 2017:8) menunjukan gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif, dimana apabila gaya hidup 

naik maka perilaku konsumtif juga naik. Berdasarkan penelitian (Kanserina, 

2015:10) gaya hidup naik maka perilaku konsumtif Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015 akan naik. gaya hidup merupakan 

bagian penting dalam perilaku konsumtif karena berpengaruh positif. Hasil 

penelitian (Soesilo & Yunikawati, 2016:607) yang dilakukan di Fakultas 

Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian 

menunjukan gaya hidup berpengaruh positif pada perilaku konsumtif.  
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2. 4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Model Analisis 

Latar Belakang 

Mahasiswa akuntansi dapat membuat perencanaan keuangan setelah mengambil mata kuliah financial 

management dan membeli barang dengan uang saku yang dimiliki sesuai dengan gaya hidup masing-

masing mahasiswa. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah litersi keuangan berpengaruh terhadap perilaku komsumtif mahasiswa akuntansi 

Universitas Ciputra tahun 2014-2016? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku komsumtif mahasiswa akuntansi Universitas 

Ciputra tahun 2014-2016? 

 

 
Landasan Teori 

Literasi Keuangan: 

1. (PISA, 2012) dalam (Dikria & 

Mintari, 2016:3) 

2. (OJK,2013:24)dalam 

(Kusumaningtyas, 2017:3) 

3. (OJK, 2016) 

Gaya Hidup: 

1. (Kotler, 2002:192) dalam (Kanserina, 

2015:2). 
2. (Suyanto, 2013:141) dalam 

(Kusumaningtyas, 2017:3) 

3. (Kusumaningtyas, 2017:4) 

Perilaku Konsumtif : 

1. (Sumartono, 2002:117) dalam 

(Dikria & Mintari, 2016:5). 

2. Sumartono, (2002:119) dalam 

(Kanserina, 2015:2): 

3. (Kusumaningtyas, 2017:3). 
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1.Xiao, J. J.,et al. (2014:593-601) dengan judul 

“Earlier Financial Literacy And Later Financial 

behavior Of College Students”. 

2.Dias Kanserina (2015:1-12) dengan judul 

“Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup 

Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 

2015” 

3.Albeerdy & Ghaleghi (2015:1-15) dengan judul 

“Determinants of the Financial Literacy Among 

College Students in Malaysia” 

4.Sam Allgood dan William Walstad (2016:675-

697) dengan judul “The Effect of Perceived and 

Actual Financial Literacy on Financial 

Behaviors”. 

5..Indarti Kusumaningtyas (20171-9) dengan judul 

“Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup 

Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo” 

5.  

 

Simpulan dan Saran 

Hipotesis  

Analisis data 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

(Sumber : data diolah pribadi : 2017) 
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Gambar 2.2 Model Analisis 

(Sumber : data diolah pribadi : 2017) 

Gambar 2.2 menunjukan bahwa penelitian ini ingin melihat pengaruh 

literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. literasi 

keuangan dan gaya hidup adalah variabel bebas dan perilaku konsumtif 

adalah variabel terikat. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Universitas Ciputra Akuntansi tahun 2014-2016. 

H2: Gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 

Universitas Ciputra Akuntansi tahun 2014-2016. 

 

                                                                          

(H2) 

(H1) 

Literasi Keuangan 

(X1) 

Gaya Hidup 

 (X2) 

Perilaku Konsumtif 

(Y) 


