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ANALISA PERBEDAAN KEPRIBADIAN DAN PERENCANAAN 
KEUANGANPRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER 

 

Oleh : 

 

Dawud Hakiki 

 

Abstraksi 

 

Perencanaan keuangan diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi 
pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga. Tanpa perencanaan keuangan akan 
cenderung memboroskan uang  yang telah diperoleh dengan susah payah. 
Menghabiskan uang hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Banyak masalah 
keuangan yang terjadi pada mahasiswa seperti kehabisan uang saku bulanan, tidak 
bisa memenuhi kebutuhan pribadi,telat membayar uang kos bagi yang ngekos, dan 
telat membayar SPP. Atas dasar pemikiran tersebut peneilitian ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi Apakah ada perbedaan kepribadian pada mahasiswa 
mahasiswi UPN “Veteran “ Jawa timur dan apakah ada perbedaan perencanaan 
keuangan pribadi pada mahasiswa mahasiswi UPN “Veteran “ Jawa timur. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyeberan 
kuesioner kepada 58 responden dan dari hasil observasi langsung kepada obyek 
penelitian. Untuk memenuhi tujuan penelitian, hipotesis di uji dengan menggunakan 
uji beda tidak berpasangan dimana mahasiswa dan mahasiswi sebagai acuan 
pembanding. 

Dari  uji t dapat disimpulkan bahwa : Ada perbedaan gender terhadap 
kepribadian mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Ada perbedaan gender 
terhadap perencanaan keuangan pribadi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur. 

 

Keyword : Perencanaan Keuangan Pribadi, Kepribadian, Gender 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan keuangan menjadi perhatian banyak peneliti karena pengetahuan 

ini mampu memberikan pedoman bagi seseorang untuk merealisasikan tujuan 

hidupnya. Perencanaan yang dilakukan lebih dini akan lebih baik. Saat ini 

perencanaan keuangan mengalami perkembangan sangat pesat. Dahulu perencanaan 

keuangan digunakan pada perusahaan untuk merencanakan keuangan kedepannya. 

Namun, saat ini perencanaan keuangan tidak hanya untuk perusahaan. Perencanaan 

keuangan juga dibutuhkan oleh industri kecil, industri rumahan, rumah tangga bahkan 

untuk pribadi. 

Perencanaan keuangan diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi 

pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga. Tanpa perencanaan keuangan akan 

cenderung memboroskan uang  yang telah diperoleh dengan susah payah. 

Menghabiskan uang hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Para karyawan 

dengan gaji bulanan cenderung bersikap seperti ini, karena yakin bahwa bulan depan 

akan memperoleh gaji, pada mahasiswapun juga seperti itu, mahasiswa merasa setiap 

bulan mendapatkan uang saku dari orang tua. 

Menurut Robinson,(2001) kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat-

sifat-sifat yang memang khas dikaitkan pada diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa 
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kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan, 

misalnya bentukan dari pada masa kecil dan juga bawaan-bawaan yang dibawa sejak 

lahir. Selain itu kepribadian ada juga faktor perencanaan keuangan, masih banyak 

mahasiswa yang belum merencanakan keuangannya. Hal ini yang menyebabkan para 

mahasiswa boros dan menghabiskan uang tanpa memikirkan hari berikutnya. 

Kenyataan diatas membuktikan bahwa hanya perusahaan yang mutlak mengelola 

keuangan secara baik, keluarga dan individupun harus mahir menangani keuangannya 

agar pendapatan dan pengeluaran bisa diatur keseimbangannya. Merencanakan 

keuangan pribadi dan keluarga mutlak dilakukan agar perjalanan hidup selanjutnya 

lebih aman (Sambel et al, 2003). 

Perencanaan keuangan secara defenisi adalah proses mencapai tujuan hidup 

seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Tujuan hidup dapat 

termasuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak atau merencanakan 

pensiun.(Ric Edelmen, 1998) memaparkan alasan mengapa perencanaan keuangan 

perlu dilakukan oleh individu maupun keluarga. Pada intinya dapat dikatakan bahwa 

perencanaan keuangan menjadi penting karena tanpa perencanaan yang baik, maka 

hidup yang bagi sebagian besar anggota masyarakat sudah sulit akan menjadi sulit. 

Bertambahnya penderitaan yang bisa dihindari dengan melakukan perencanaan 

keuangan dengan baik dan terarah. 

Tidak seoarang pun yang ingin mengalami kondisi keuangan yang buruk. 

Namun banyak juga orang yang tidak menyadari pentingnya manajeman keuangan 

dalam kehidupan finansialnya. Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan adalah 
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menghindari situasi yang disebut defisit dalam keuangan, karena perencanaan 

keuangan keluarga tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpendapatan 

besar, tetapi setiap orang baik kaya atau miskin perlu untuk membuat perencanaan 

hidupnya guna mewujudkan tujuan hidupnya, namun perbedaanya hanya dalam 

pengalokasian dan uang masing-masing individu. 

Banyak masalah keuangan yang terjadi pada mahasiswa seperti kehabisan uang 

saku bulanan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi,telat membayar uang kos bagi 

yang ngekos, dan telat membayar SPP. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak 

merencanakan keuangannya sehingga menyebabkan mahasiswa menggunakan uang 

SPP untuk memenuhi kebutuhannya, karena mahasiswa yakin bulan depan akan 

mendapatkan uang saku, dan melunasi hutangnya dengan menyerahkan sebagian 

uang saku yang seharusnya digunakan sebaik mungkin pada bulan ini. Sehingga 

masalah itu tidak akan ada jalan keluarnya, selain dengan cara mengatur 

keuangannya. Dengan perencanaan yang baik, masalah-masalah keuangan diatas 

tidak akan terjadi. 

Konsep gender menurut Fakih (2007:8) yaitu sifat yang melekat pada kaum 

perempuan maupun  laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 

Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan dengan kata lain ada pria yang 

mempunyai sifat seperti wanita, demikian sebaliknya, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa gender adalah ciri-ciri anatomis dan fisioligis yang membedakan 

antara pria dan wanita, dengan membawa sifat, nilai dan peran yang berbeda pula 
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diantara keduanya sehingga mempengaruhi tiap individu dalam berpenampilan, 

berpikir, berprilaku maupun berperasaan 

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pribadi bukan hanya dimiliki oleh 

mahasiswa fakultas ekonomi saja tetapi hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh 

kebiasaan atau faktor dukungan lingkungan. Sebagai mahasiswa yang notabene 

adalah kaum intelektual, yang seharusnya mampu melakukan perencanaan keuangan 

dengan baik, terampil dan bijaksana, salain itu perencanaan keuangan merupakan 

proses belajar untuk mandiri terhadap mengatur seluruh keuangannya di masa kini 

dan masa mendatang. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, permasalahan diatas dialami 

oleh mahasiswa yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa atau 

UKM Menwa. Selain itu di dalam UKM Resimen Mahasiswa terdapat berbagai 

macam anggota yang terdiri dari beberapa fakultas yang ada di UPN “Veteran” Jawa 

Timur. 

Lewat banyak permasalahan yang sudah ditemui maka sekarang seorang 

mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya mahasiswa yang mengikuti UKM 

Menwa sangat dipertaruhkan karena pada dasarnya seorang mahasiswa telah 

mempelajari ilmu-ilmu ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi secara umum dan 

baiknya diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam mengelola dan 

merencanakan keuangan pribadi. 

Panigoro (2011) mengatakan kepribadian berpengaruh terhadap perencanaan 

keuangan pribadi. Sedangkan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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perencanaan keuangan pribadi. Tidak berpengaruh signifikannya gender terhadap 

perencanaan keuangan pribadi menunjukkan bahwa gender bukan merupakan faktor 

utama dari pengaruh perencanaan keuangan pribadi. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisa Perbedaan Kepribadian Dan Perencanaan Keuangan 

Pribadi Di Tinjau Dari Persepektif Gender”. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Setelah dilihat dari latar belakang yang ada, maka berikut dibuat suatu 

perumusan masalah yaitu: 

1. Apakah ada perbedaan kepribadian antar mahasiswa dan mahasiswi UPN 

“Veteran” Jawa Timur? 

2. Apakah ada perbedaan perencanaan keuangan pribadi antara mahasiswa dan 

mahasiswi UPN “Veteran” Jawa Timur? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara 

empiris apakah ada perbedaan kepribadian dan perencanaan keuangan pribadi di 

tinjau dari persepektif gender. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penyusunan skripsi ini adalah kewajiban sebagaimana layaknya setiap 

mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan tahap akhir di bangku 

perkuliahan. Adapun manfaat penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap perencanaan 

keuangan pribadi. 

b. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang sama, 

sehingga hasil penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna. 

c. Bagi UPN”Veteran” Jawa Timur 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang 

berhubungan dengan skripsi ini, serta sebagai Dharma Bhakti terhadap perguruan 

tinggi. 
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