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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam kehidupan pada era globalisasi ini manusia sangat sulit untuk lepas 

dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan penggunaan uang. Uang telah menjadi 

alat transaksi yang dipakai oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Uang 

sangat berguna dan telah menjadi magnet bagi kehidupan masyarakat dalam 

mencukupi kebutuhan dan keinginannya kapan saja dan dimana saja. Uang 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia mulai dari 

makan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, hiburan, transportasi, dan lain 

sebagainya. Bahkan uang juga digunakan sebagai alat untuk menimbun kekayaan 

manusia. Dengan demikian peranan uang itu sangat penting dan utama dalam 

berkehidupan bagi segala kalangan masyarakat tanpa memandang usia dan derajat 

kehidupan.  

Mengingat pentingnya uang dalam berkehidupan sehari-hari, maka 

masyarakat harus mampu mengontrol pengeluaran uang dengan bijak salah 

satunya adalah dengan cara menabung. Menabung dilakukan dengan 

menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk kepentingan yang mendesak 

dan tidak terduga. 

Menabung mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah membantu 

untuk dapat belajar hidup hemat. Uang yang telah disisihkan sebagai tabungan 

membantu agar dana untuk pengeluaran masyarakat menjadi berkurang dan 

juga menjadikan masyarakat lebih bijak dan hemat dalam memenuhi hal-hal 

yang bersifat keinginan. Manfaat lainnya adalah dengan menabung maka kita 
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akan memiliki cadangan keuangan dalam keadaan mendesak, mencegah kita 

dari yang namanya berutang karena jika kita mengalami kekurangan dana 

maka kita dapat menggunakan uang cadangan dari tabungan yang kita miliki. 

Menabung juga dapat merupakan investasi jangka panjang dan juga melatih 

kita untuk hidup sederhana karena harus meminimalisasi keinginan kita untuk 

kebutuhan – kebutuhan yang kurang mendesak. 

Menurut OJK jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di 

bank pada tahun 2015 baru mencapai angka 34,8%, angka tersebut masih 

dikategorikan sebagai angka yang minim atau kecil kalau dibandingkan pada 

negara-negara lainnya yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang sudah 

hampir mencapai angka 50% penduduknya memiliki tabungan di bank. 

Dengan sedikitnya rasio tabungan nasional Negara Indonesia maka akibatnya 

adalah negara sering melakukan pinjaman utang dari luar negeri karena 

tabungan nasional tidak cukup untuk membiayai pembangunan nasional. 

Dengan semakin banyak jumlah masyarakat yang menabung maka tingkat 

pertumbuhan kredit juga akan meningkat dan kemudahan dalam mengakses 

keuangan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia 

(www.ojk.go.id). 

Menurut Lembaga Penjamin Simpanan atau yang lebih dikenal sebagai 

LPS menjelaskan pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah kepemilikan 

rekening tabungan meningkat sebesar 1,63 persen dari 235.328.275 jumlah 

rekening menjadi 239.162.298, namun jumlah simpanan masyarakat Indonesia 
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mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dari Rp 5.363,316 triliun menjadi 

Rp 5.314,320 triliun (kompas.com). 

Presiden Joko Widodo melalui pidatonya di hari menabung sedunia 

yang dilaksanakan pada 31 oktober 2016 di Jakarta Convention Center bahkan 

mengakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menabung masih sangat 

rendah padahal tabungan menjadi salah satu alat/instrumen bagi mayarakat 

Indonesia untuk membantu kontribusinya dalam pembangunan Indonesia. 

Presiden Jokowi ingin menjadikan tabungan dan dana investasi masyarakat 

Indonesia sebagai dana yang dapat disalurkan dalam kegiatan yang produktif. 

Namun semua hal tersebut masih dapat diatasi mengingat jumlah kelompok 

pelajar mencapai 44 juta siswa dan kelompok pemuda/mahasiswa mencapai 

55 juta orang yang tentunya dapat dijadikan target penghimpun dana bagi 

negara yang cukup potensial. Dengan demikian para orang tua harus 

membiasakan kegiatan menabung sejak dini bagi para anak-anak mereka agar 

setiap pelajar dapat ikut berkontribusi untuk menanamkan kebiasaan yang 

produktif dan kebiasaan untuk merencanakan kebutuhan masa depan dengan 

rajin menabung (presidenri.go.id). 

Berdasarkan pada Gambar 1.1 mengenai jumlah penduduk Indonesia 

menurut kelompok umur pada tahun 2018 terdapat sebanyak 265 juta jiwa 

masyarakat Indonesia dan untuk kelompok siswa yang berumur 5-29 tahun 

memiliki jumlah sebanyak 134.895.800 atau sebesar 50.90% dari total 

keseluruhan masyarakat Indonesia (Bappenas,2018). 
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Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur 2018, 

sumber: Bappenas, 2018. 

Untuk itu masyarakat Indonesia dihimbau untuk melakukan kegiatan 

menabung sejak dini agar dapat membantu perekonomian negara. Salah satu 

media yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menabung adalah bank. 

Bank merupakan media yang sangat mudah dan sederhana dalam membantu 

kegiatan menabung masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 mengenai perbankan, yang dijelaskan dalam UU ini adalah bahwa bank 

termasuk dalam badan usaha melakukan kegiatan penghimpunan atau 

pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat dalam dalam jenis simpanan, 

kemudian simpanan masyarakat tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam jenis kredit ataupun jenis-jenis lainnya yang dapat membantu masyarakat 

dalam meningkatkan taraf hidupnya. 

 Jenis bank dapat dibagi atau digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu 

berdasarkan jenis kegiatan usaha, badan hukum, pendirian serta kepemilikannya, 
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dan juga target pasarnya. Sebelumnya, jenis bank yang secara resmi diberlakukan 

adalah bank berdasarkan pada jenis kegiatan usahanya yaitu bank pembangunan, 

bank tabungan, dan juga bank ekspor impor. Setelah Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 berlaku, maka jenis bank secara resmi yang diakui oleh negara 

hanyalah 2 jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). 

Menurut OJK, bank umum memiliki arti sebagai bank yang melakukan 

kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan juga secara 

konvensional. Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum adalah untuk membantu 

dalam menyalurkan jasa kepada umum mengenai lalu lintas pembayaran. Bank 

perkreditan rakyat atau yang sering disebut sebagai BPR melakukan kegiatan 

usaha dengan cara yang konvensional serta berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah namun tidak melakukan kegiatan atau jasa yang membantu dalam lalu 

lintas  pembayaran. Kegiatan yang dilakukan oleh BPR juga bisa dikatakan masih 

memiliki ruang lingkup yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kegiatan bank 

umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan  BPR memiliki beberapa larangan seperti 

tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, menjalankan kegiatan valas, 

dan juga kegiatan perasuransian (www.ojk.go.id). 

Penulis memilih objek penelitian dalam lingkungan mahasiswa 

Universitas Internasional Batam karena mahasiswa adalah komponen masyarakat 

yang cukup besar jumlahnya dan juga mahasiswa adalah individu yang memiliki 

sikap yang lebih konsumtif jika dibandingkan dengan komponen masyarakat 

lainnya seperti anak-anak dan orang tua. Konsumtif yang dimaksudkan disini 

adalah kecenderungan untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu mendesak. 

Desy Jessica. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior Mahasiswa Program Sarjana Universitas 
Internasional Batam Angkatan 2015-2018. 
UIB Repository©2019



6 
 

Universitas Internasional Batam 

Saving behavior/perilaku menabung bukanlah hal yang mudah untuk di 

praktikkan mengingat bahwa sebagian besar mahasiswa masih cukup banyak yang 

belum memiliki pendapatan dan cadangan dana jangka panjang. Dana yang 

dimiliki mahasiswa setiap bulannya juga memiliki jumlah yang terbatas. Banyak 

mahasiswa yang menerima uang bulanan dari orang tua mereka namun uang 

tersebut bahkan habis sebelum waktu yang ditentukan. Mahasiswa cenderung 

tidak terlalu memperhatikan dan mengantisipasi kejadian tak terduga yang 

mungkin bisa saja terjadi pada di kemudian hari, seperti kegiatan yang melibatkan 

uang. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya penganggaran dalam 

keuangan pribadi mereka dan juga gaya hidup yang cenderung boros dan 

konsumtif. Hal seperti ini memiliki dampak besar dalam pola keuangan 

mahasiswa yaitu menabung. 

Faktor yang menghambat perilaku dan minat menabung mahasiswa 

umumya karena para mahasiswa belum memiliki niat dan antusias yang besar 

akan manfaat dari menabung. Hal ini disebabkan karena secara finansial, para 

mahasiswa belum cukup mandiri karena mahasiswa belum memiliki pendapatan 

yang tetap dan cenderung hanya mengatur keuangannya untuk  kebutuhan jangka 

pendek saja. 

Untuk mengetahui perilaku menabung mahasiswa Universitas 

Internasional Batam maka terdapat 5 variabel yang akan diteliti. Variabel yang 

pertama adalah perilaku menabung/saving behavior yang juga sebagai variabel 

dependen. Tang dan Chua (2009) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

kecenderungan untuk menabung seseorang menunjukkan bahwa keadaan ekonomi 
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sedang bagus. Mereka mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan mengenai perilaku 

menabung harus dijalankan karena tabungan itu adalah sumber dari 

perkembangan ekonomi karena memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 

Bunga tabungan yang meningkat menunjukkan bahwa Negara mengalami 

“boosting economy” bukan “freezing economy”. 

Sedangkan untuk 4 variabel lainnya, terdapat variabel pengendalian 

diri/self-control, financial literacy, pengaruh orang tua/parental socialization, dan 

pengaruh lingkungan sosial/social influence sebagai variabel independennya. 

Terdapat pengaruh antara pengendalian diri/self-control dan perilaku 

menabung/saving behavior, penelitian membuktikan bahwa responden yang 

memiliki pengendalian diri/self-control yang baik akan cenderung lebih mampu 

untuk melakukan kegiatan menabung (Stromback et al., 2017).  

Pengaruh financial literacy juga cukup besar terhadap perilaku 

menabung/saving behavior, dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

jika seseorang tidak memiliki financial literacy yang baik maka akan mengarah ke 

masalah keuangan pribadi pada seseorang. (Jamal et al., 2015).  

Pengaruh soalisasi dari orang tua/parental socialization terhadap perilaku 

menabung/saving behavior sangat jelas terlihat karena dukungan orang tua dan 

pengalaman orang tua dalam melakukan perilaku menabung/saving behavior 

merupakan pengaruh utama bagi anak melakukan perilaku menabung/saving 

behavior. Kedua orang tua adalah aktor utama dalam keluarga yang sangat 

mempengaruhi perilaku menabung/saving behavior anaknya (Firmansyah, 2014). 

Desy Jessica. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior Mahasiswa Program Sarjana Universitas 
Internasional Batam Angkatan 2015-2018. 
UIB Repository©2019



8 
 

Universitas Internasional Batam 

Pengaruh lingkungan sosial/social influence terhadap perilaku 

menabung/saving behavior berbanding terbalik karena menurut penelitian, 

semakin besar pengaruh lingkungan sosial/social influence disekitar individu, 

maka individu akan semakin menurun kecenderungan menabung/saving behavior 

seseorang (Sabri dan MacDonald, 2010). 

Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari pengendalian diri/self-

control, financial literacy, orang tua/parental socialization, dan lingkungan 

sosial/social influence dalam perilaku menabung mahasiswa Universitas 

Internasional Batam mengingat gaya hidup di Kota Batam membutuhkan biaya 

yang cukup banyak. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 bahwa konsumsi 

masyarakat Kota Batam untuk non-makanan jauh lebih besar daripada makanan. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumtifitas masyarakat Kota Batam sangat tinggi. 

Hal seperti ini yang dapat memacu jumlah tabungan masyarakat Kota Batam yang 

sedikit sehingga tak mampu membantu perekonomian Negara. 

 
Gambar 1.2 Rata-rata pengeluaran per kapita (Rupiah) sebulan menurut 

kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 menurut data BPS 

kepulauan Riau, sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. 
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Data tabungan masyarakat Kota Batam pada tahun 2018 mengalami 

fluktuasi seperti yang disediakan pada tabel 1.1, pada tabel tersebut dapat 

dianalisa bahwa pada jumlah tabungan di Kota Batam mengalami masalah karena 

tidak adanya peningkatan yang terus-menerus. Jumlah tabungan di Kota Batam 

mengalami fluktuasi karena jumlahnya yang naik dan turun pada bulan-bulan 

tertentu. 

Tabel 1.1 

Data Tabungan Masyarakat Kota Batam 2018 

Periode Jumlah tabungan (dalam juta Rupiah) 

Januari 2018 15,729,448 

Februari 2019 15,555,835 

Maret 2018 15,611,203 

April 2018 15,590,776 

Mei 2018 15,946,736 

Juni 2018 16,122,587 

Juli 2018 16,174,583 

Agustus 2018 16,155,029 

September 2018 16,156,926 

Sumber : Bank Indonesia (2018) 

Penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku keuangan khususnya di 

kalangan mahasiswa dikarenakan mahasiswa adalah kelompok yang jumlahnya 

cukup bayak dan sangat memiliki potensial untuk dapat berkontribusi dalam 

membantu perekonomian Negara Indonesia, khususnya di Kota Batam. 

Universitas-universitas di Kota Batam tidak sebanyak universitas di kota lainnya 

karena Kota Batam adalah kota yang relatif kecil baik jumlah penduduk maupun 

luas wilayahnya. Universitas-universitas di Kota Batam meliputi Poltiteknik 

Negeri Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Putera Batam, 
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STMIK Putera Batam, STIKes Mitra Bunda Persada, Universitas Batam, STT 

Ibnu Sina Batam, Universitas Kepulauan Riau, dan Universitas Universal.  

Mahasiswa Universitas Internasional Batam memiliki jumlah mahasiswa 

berpenghasilan yang cukup banya jika dibandingkan dengan universitas lain di 

Kota Batam, guna mengetahui bagaimana cara mahasiswa dalam menyisihkan 

penghasilan mereka untuk tabungan mereka maka penulis tertarik untuk 

mengangkat  permasalahan tersebut dalam judul penelitian yaitu “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SAVING BEHAVIOR 

MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS INTERNASIONAL 

BATAM ANGKATAN 2015-2018”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh self-control terhadap saving behavior mahasiswa 

program sarjana Universitas Internasional Batam angkatan 2015-2018? 

2. Apakah ada pengaruh financial literacy terhadap saving behavior 

mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam angkatan 

2015-2018? 

3. Apakah ada pengaruh parental socialization terhadap saving behavior 

mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam angkatan 

2015-2018? 
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4. Apakah ada pengaruh social influence terhadap saving behavior 

mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam angkatan 

2015-2018? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh self-control terhadap saving 

behavior mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam 

angkatan 2015-2018. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh financial literacy terhadap saving 

behavior mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam 

angkatan 2015-2018. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh parental socialization terhadap 

saving behavior mahasiswa program sarjana Universitas Internasional 

Batam angkatan 2015-2018. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh social infuence terhadap saving 

behavior mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam 

angkatan 2015-2018. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Bagi para akademisi, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

menjadi bahan referensi untuk memperbanyak dan menambah informasi 
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serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku menabung/saving behavior dan juga untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku menabung/saving 

behavior. 

2. Bagi Masyarakat 

 Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini masyarakat 

dapat lebih memahami pentingnya membiasakan diri untuk menabung 

demi kebutuhan masa kini maupun kebutuhan masa depan agar dapat 

terhindari dari masalah keuangan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

penelitian ini dilaksanakan dengan membahas pengaruh dari pengendalian 

diri/self-control, financial literacy, orang tua/parental socialization, dan 

lingkungan sosial/social influence dalam perilaku menabung/ saving behavior 

mahasiswa program sarjana Universitas Internasional Batam angkatan 2015-2018. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

dan juga sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini terdapat penjelasan secara teoritis mengenai perilaku 

menabung/saving behavior, pengendalian diri/self-control, 
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financial literacy, orang tua/parental socialization, dan lingkungan 

sosial/social influence. Hubungan antar variabel dependen dan 

independen juga di bahas dalam bab ini. Bab ini juga membahas 

hasil – hasil penelitian terdahulu dan model penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai rencangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi dari setiap variabel dependen dan juga variabel 

independen, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan 

juga uji hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang proses dalam analisis data yang telah 

dikumpulkan dan hasil pengujian hubungan variabel pada hipotesis 

yang telah ditentukan serta pembahasan tentang hubungannya 

dengan hasil pengolahan data primer yang diperoleh.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tantang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

pada hasil pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang 

dihadapi, dan memberikan rekomendasi dari hasil penelitian yang 

telah diperoleh. 
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