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2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Baidoo et al. (2018) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor 

yang mana dapat menimbulkan efek pada perilaku menabung individu dengan 

membagikan kuesioner kepada 600 responden yang merupakan masyarakat asli di 

Ghana. Variabel dependen yang diterapkan pada penelitian ini yaitu saving 

behavior. Sedangkan independen yang diterapkan yaitu financial literacy, age, 

gender, education level, employment status, marital status, household size, wealth, 

dan monthly income. 

 

Gambar 2.1 Model analisis hubungan financial literacy, age, gender, education 

level, employment status, marital status, household size, wealth, dan monthly 

income terhadap saving behavior, sumber: Baidoo et al. (2018) 
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Kamawar et al. (2018) mengadakan penelitian bertujuan untuk menguji 

kemampuan menabung pada anak-anak yang belum masuk sekolah yang 

berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian diri. Penelitian ini dilakukan 

pada 54 anak prasekolah yang ada di Kanada dengan menggunakan metode uji 

coba. Dalam penelitian ini menggunakan saving behavior sebagai variabel 

dependen dan planning dan self-control sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.2 Model analisis hubungan planning dan self-control terhadap saving 

behavior, sumber: Kamawar et al. (2018) 

 Koloba (2018) membuat penelitian untuk menyelidiki pengaruh antara 

akses terhadap kredit dengan perilaku menabung siswa generasi Y. Penelitiannya 

dilakukan di Afrika Selatan dan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

menyebarkan kuesioner pada 145 siswa generasi Y. Dalam penelitian ini, saving 

behavior dijadikan sebagai variabel dependen dan access to credit dijadikan 

sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.3 Model analisis hubungan access to credit terhadap saving behavior, 

sumber: Koloba (2018) 

Marcinkiewicz (2018) mengadakan studi untuk menyelidiki hubungan dari 

peran motif pensiun dengan perilaku menabung. Penelitiannya menggunakan 

metode survei pada rumah tangga di Polandia. Pada penelitian ini variabel 
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dependen yang dipakai adalah saving behavior. Sedangkan variabel independen 

yang dipakai adalah saving motive. 

 

Gambar 2.4 Model analisis hubungan saving motive terhadap saving behavior, 

sumber: Marcinkiewicz (2018) 

 Ningsih et al. (2018) melaksanakan penelitian bertujuan untuk 

menemukan pengaruh antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

terhadap pengendalian diri dan perilaku menabung siswa. Metode yang diterapkan 

adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 324 siswa di kota 

Purwodadi, Indonesia. Saving behavior dan self-control digunakan variabel 

dependen pada penelitian ini. Sedangkan independennya adalah family 

environment dan school environment. 

 

Gambar 2.5 Model analisis hubungan family environment dan school environment 

terhadap saving behavior dan self-control, sumber: Ningsih et al. (2018) 

Satsios dan Hadjidakis (2018) membuat penelitian dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menabung pada 

rumah tangga di Pomak, Yunani. Penelitian ini mengumpulkan data melalui 

survei dengan membagikan kuesioner terstruktur kepada 600 rumah tangga yang 

ada di Pomak, Yunani. Variabel independen yang digunakan adalah attitude 
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towards saving, subjective norm, dan perceived behavioral control sedangkan 

saving behavior sebagai variabel dependen dalam penelitian. 

 

Gambar 2.6 Model analisis hubungan attitude towards saving, subjective norm 

dan perceived behavioral control terhadap saving behavior, sumber: Satsios dan 

Hadjidakis (2018) 

 Assefa dan Rao (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

melakukan penilaian pada kebiasaan menabung dan mengidentifikasi apakah 

variabel demografi secara signifikan mempengaruhi keputusan menabung pada 

karyawan. Penelitiannya membagikan kuesioner kepada 209 karyawan yang 

memperoleh gaji tetap di kota Wolaita Sodo, Etiopia. Dependen yang dipakai 

yaitu saving behavior. Independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

gender, age, education level, marital status, income level, field study dan work 

experience. 

 Bayar et al. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

efek dari literasi keuangan dan variabel demografi pada perilaku menabung 

pribadi. Penelitian ini menggunakan sampel pada staf di Universitas Usak, Turki 

dengan membagikan sebanyak 350 kuesioner. Saving behavior merupakan 

variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan financial 

literacy, income level, age, education level, dan risk tolerance merupakan variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini. 
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Gambar 2.7 Model analisis hubungan gender, age, education level, marital status, 

income level, field study dan work experience terhadap saving behavior, sumber: 

Assefa dan Rao (2017)  

 

Gambar 2.8 Model analisis hubungan financial literacy, income level, age, 

education level, dan risk tolerance terhadap saving behavior, sumber: Bayar et al. 

(2017) 

Gaisina dan Kaidarova (2017) melakukan penelitian ini bertujuan untuk 

menambahkan literatur mengenai pengaruh literasi keuangan di negara yang 

berkembang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pavlodar, Kazakhstan dengan 

mengumpulkan data melalui survei pada 405 rumah tangga. Penelitian ini 
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menggunakan saving behavior sebagai variabel dependen serta menggunakan 

financial literacy sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.9 Model analisis hubungan financial literacy terhadap saving behavior, 

sumber: Gaisina dan Kaidarova (2017) 

 Gobiga (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi 

faktor penting dalam menentukan perilaku menabung pada rumah tangga di 

Distrik Batticaloa, Sri Lanka. Metode pengumpulan data adalah pembagian 

kuesioner terhadap 100 sampel rumah tangga di Distrik Batticaloa, Sri Lanka. 

Pada penelitian ini, demographic variable, financial literacy, dan self-control 

dijadikan variabel independen dan saving behavior dijadikan variabel dependen. 

 

Gambar 2.10 Model analisis hubungan demographic variable, financial literacy, 

dan self-control terhadap saving behavior, sumber: Gobiga (2017) 

 Kagotho et al. (2017) mengadakan penelitian untuk menguji hubungan 

antara sosialisasi keuangan bersama keluarga dengan keterampilan mengelola 

keuangan terhadap perilaku menabung pada kaum remaja di Kenya. Penelitian ini 

dilakukan di lima daerah pendesaan dan perkotaan di Kenya dan metode 

pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara tatap muka langsung 

selama 90 menit. Penelitian ini menggunakan saving behavior sebagai variabel 
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dependen dan variabel independennya adalah family financial socialization dan 

financial management skill sebagai variabel mediator atau variabel perantara. 

 

Gambar 2.11 Model analisis hubungan family financial socialization melalui 

financial management skill terhadap saving behavior, sumber: Kagotho et al. 

(2017) 

 Karunaanithy et al. (2017) membuat penelitian dengan tujuan untuk 

menemukan faktor-faktor psikologis yang bisa mempengaruhi perilaku menabung 

pada mahasiswa S1 di Sri Lanka Utara dan Sri Lanka Selatan. Metode penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dan menggunakan sampel sebanyak 257 responden. 

Dependen yang diteliti adalah saving behavior. Sedangkan independen yang 

diteliti yaitu financial literacy, parental socialization, peer influence, dan self-

control. 

Naradin et al. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki perilaku menabung di antara para mahasiswa Universitas Teknologi 

Mara (UiTM) Terengganu, Malaysia. Data dalam penelitian ini ialah data primer 

dimana menyebarkan kuesioner kepada 267 mahasiswa yang merupakan sampel 

penelitian. Saving behavior digunakan sebagai variabel dependen kemudian 
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financial literacy, financial management, dan financial socialization digunakan 

sebagai variabel independen dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2.12 Model analisis hubungan financial literacy, parental socialization, 

peer influence, dan self-control terhadap saving behavior, sumber: Karunaanithy 

et al. (2017)  

 

Gambar 2.13 Model analisis hubungan financial literacy, financial management, 

dan financial socialization terhadap saving behavior, sumber: Naradin et al. (2017) 

Syahrom et al. (2017) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki hubungan antara perilaku menabung dan faktor penentunya serta 

dapat menghasilkan model statisik berdasarkan faktor-faktor penentu perilaku 

menabung. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan populasi sebanyak 

3229 mahasiswa S1 UiTM Negeri Sembilan, Kampus Seremban, Malaysia. 

Dependen yang diteliti ialah saving behavior dan independennya adalah financial 

management, parental socialization, peer influence, dan self-control. 
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Gambar 2.14 Model analisis hubungan financial management, parental 

socialization, peer influence, dan self-control terhadap saving behavior, sumber: 

Syahrom et al. (2017) 

 Tharanika dan Andrew (2017) mengadakan penelitian untuk memahami 

apakah literasi keuangan dan pengendalian diri mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada perilaku menabung pada mahasiswa di Universitas Timur, Sri 

Lanka fakultas perdagangan dan manajemen. Data untuk penelitian ini adalah data 

primer yang membagikan lembar kuesioner kepada 55 siswa sebagai sampel 

penelitian. Variabel dependen penelitian ini yaitu saving behavior dan variabel 

independennya yaitu financial literacy dan self-control. 

 

Gambar 2.15 Model analisis hubungan financial literacy dan self-control terhadap 

saving behavior, sumber: Tharanika dan Andrew (2017) 

 Te’eni-Harari (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

peran pada keterlibatan dalam menabung untuk lebih memahami perilaku 

menabung pada anak-anak dan memungkinkan untuk pendalaman yang lebih 

dalam mengenai proses literasi keuangan di antara kalangan anak-anak. Metode 
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penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap 103 anak-anak 

kelas satu di Israel. Penelitian ini memakai variabel saving behavior sebagai 

variabel dependen dan memakai variabel attitude towards saving money, intention 

to save money, dan involvement in saving money sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.16 Model analisis hubungan attitude towards saving money, intention 

to save money, dan involvement in saving money terhadap saving behavior, 

sumber: Te’eni-Harari (2016) 

 Jamal et al. (2016) mengadakan penelitian untuk menyelidiki faktor yang 

mempengaruhi perilaku menabung kalangan mahasiswa dan menguji peran sikap 

terhadap keuangan dalam memediasikan hubungan antara literasi keuangan dan 

perilaku menabung. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner 

terstruktur kepada 1728 mahasiswa yang ada di kota Sabah, Malaysia. Variabel 

independen yang dipakai oleh penelitian ini yaitu self-control, peer influence, 

family influence, dan financial literacy. Variabel dependen yang dipakai oleh 

penelitian ini yaitu saving behavior. Sedangkan financial attitude digunakan 

sebagai variabel mediasi. 
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Gambar 2.17 Model analisis hubungan self-control, peer influence, family 

influence, dan financial literacy dengan menggunakan mediasi financial attitude 

terhadap saving behavior, sumber: Jamal et al. (2016) 

 Kowhakul (2016) membuat penelitian untuk menganalisis faktor-faktor 

dari pribadi yang memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi perilaku 

menabung pada responden yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan survei pada 400 sampel pada orang memiliki pendapatan atau gaji di 

kota Bangkok, Thailand. Variabel dependen yang digunakan adalah saving 

behavior dan gender, age, status, occupation, education, income dan expenditure 

digunakan sebagai variabel independen. 

Rengajaran et al. (2016) mengadakan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel demografi secara keseluruhan dengan perilaku menabung 

dan juga untuk mengidentifikasi tingkat tabungan dari pendapatan mereka. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 457 responden di Chennai, 

India Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah saving 

behavior. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah gender, age, marital status, number of earning members in the family, 

annual income, dan education. 
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Gambar 2.18 Model analisis hubungan gender, age, status, occupation, education, 

income, dan expenditure terhadap saving behavior, sumber: Kowhakul (2016) 

 

Gambar 2.19 Model analisis hubungan gender, age, marital status, number of 

earning members in the family, annual income, dan education terhadap saving 

behavior, sumber: Rengajaran et al. (2016) 

 Subhamv dan Priya (2016) membuat penelitian yang bertujuan 

menemukan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menabung pada generasi Y 

atau Gen Y. Penelitian ini dilakukan pada generasi Y di Chennai, India dengan 
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pengambilan sampel sebanyak 300 sampel. Data penelitian ini merupakan data 

primer dengan melakukan survei. Variabel saving behavior pada penelitian ini 

digunakan sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel self-control, 

parental socialization, peer influence, financial literacy, practical thinking dan 

demographic variables pada penelitian ini digunakan sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.20 Model analisis hubungan self-control,parental socialization, peer 

influence, financial literacy, practical thinking dan demographic variables 

terhadap saving behavior, sumber: Subhamv dan Priya (2016) 

 Widyastuti et al. (2016) mengadakan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh antara sikap terhadap menabung, norma subjektif, dan literasi keuangan 

terhadap niat untuk menabung dan perilaku menabung. Penelitian ini dilakukan di 

Jakarta, Indonesia dengan melakukan survei online pada 212 responden yang 

bekerja sebagai guru. Pada penelitian ini, saving behavior digunakan sebagai 

variabel dependen, intention to saving digunakan sebagai variabel intervening, 

dan financial literacy, attitude towards saving, serta subjective norm digunakan 

sebagai variabel independen. 
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 Ahmad et al. (2015) melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan 

perilaku menabung dengan praktik manajemen keuangan, kesulitan keuangan, dan 

literasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel 

sebanyak 150 pada staf yang ada di Universitas Internasional Islamic, Selangor, 

Malaysia. Dalam penelitian ini, saving behavior sebagai variabel dependen. 

Financial management practice, financial distress, dan financial literacy sebagai 

variabel independen. 

 

Gambar 2.21 Model analisis hubungan financial literacy, attitude towards saving, 

dan subjective norm terhadap saving behavior dan intention to saving sebagai 

variabel intervening, sumber: Widyastuti et al. (2016) 

 

Gambar 2.22 Model analisis hubungan financial management practice, financial 

distress dan financial literacy terhadap saving behavior, sumber: Ahmad et al. 

(2015) 
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 Akben-Selcuk (2015) melakukan penelitian yang untuk menyelidiki faktor 

yang mempengaruhi perilaku menabung di kalangan mahasiswa di Turki. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 1539 

mahasiswa di Turki. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu saving 

behavior dan menggunakan variabel independen yaitu financial literacy, financial 

socialization, dan attitude towards money. Gender dan age digunakan sebagai 

variabel mediator. 

 

Gambar 2.23 Model analisis hubungan financial literacy, financial socialization, 

dan attitude towards money terhadap saving behavior dengan menggunakan 

gender dan age  sebagai variabel mediator, sumber: Akben-Selcuk (2015) 

 Alwi et al. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan menyelidiki faktor 

utama yang berpengaruh pada perilaku menabung milenial di Malaysia. Penelitian 

dilakukan pada mahasiswa generasi Y Universitas Taylor, Malaysia yang berusia 

diantara 20-24 tahun dengan menyediakan 70 pertanyaan dalam sebuah kuesioner. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah saving behavior dan variabel 

financial literacy, parental socialization, peer influence, dan self-dominance 

sebagai variabel independen. 
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Gambar 2.24 Model analisis hubungan financial literacy, parental socialization, 

peer influence dan self-dominance terhadap saving behavior,  sumber: Alwi et al. 

(2015) 

 Chudzian et al. (2015) melakukan penelitian yang untuk menunjukkan 

adanya perbedaan antara mereka yang menabung dengan mereka yang tidak 

menabung dalam membantu meningkatkan motivasi dan sikap. Penelitian 

dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 450 responden yang berusia 

18 tahun sampai 34 tahun di Georgia. Variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu saving behavior. Age, education level, dan family status merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2.25 Model analisis hubungan age, education level dan family status 

terhadap saving behavior, sumber: Chudzian et al. (2015) 

 Jamal et al. (2015) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki faktor-faktor penentu perilaku menabung dan untuk mengetahui efek 

mediasi dari sikap terhadap keuangan terhadap hubungan antara literasi keuangan 
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dengan perilaku menabung. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa yang 

berada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia dengan menyebarkan sebanyak 1500 

lembar kuesioner untuk mengumpulkan data. Variabel dependen dalam penelitian 

adalah saving behavior sedangkan family influence, peer influence, dan financial 

literacy sebagai variabel independen. Financial attitude dijadikan sebagai variabel 

mediasi. 

 

Gambar 2.26 Model analisis hubungan family influence, peer influence, dan 

financial literacy dengan menggunakan mediasi financial attitude terhadap saving 

behavior, sumber: Jamal et al. (2015) 

 Rikwentishe et al. (2015) membuat penelitian yang bertujuan mengetahui 

pengaruh dari faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap perilaku menabung di 

metropolis Jalingo, Taraba State, Nigeria. Data yang dikumpulkan menggunakan 

kuesioner terstruktur dibagikan kepada 130 responden yang merupakan 

masyarakat dari metropolis Jalingo, Nigeria. Saving Behavior dijadikan sebagai 

variabel dependen oleh penelitian ini. Income, age, household size, educational 

level, spouse spending habit, dan credit facilities dijadikan sebagai variabel 

independen. 

 Ayenew (2014) membuat penelitian bertujuan untuk melakukan analisis 

pada faktor penentu pada perilaku menabung wanita di kota Arba Minch, Etiopia. 

Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 sampel wanita yang berada 
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di kota Arba Minch, Etiopia dengan membagikan kuesioner terstruktur. Credit, 

family size, education, age, urban agriculture, dan income level sebagai variabel 

independen pada penelitian. Sedangkan saving behavior sebagai variabel 

dependen pada penelitian ini. 

 

Gambar 2.27 Model analisis hubungan income, age, household size, education 

level, spouse spending habit dan credit facilities terhadap saving behavior, sumber: 

Rikwentishe et al. (2015) 

 

Gambar 2.28 Model analisis hubungan credit, family size, education, age, urban 

agriculture, dan income level terhadap saving behavior,  sumber: Ayenew (2014) 
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 Firmansyah (2014) membuat penelitian untuk menguji efek pengaruh dari 

latar belakang keluarga terhadap perilaku menabung pada mahasiswa di 

Jabodetabek, Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu 

menyebar sebanyak 300 lembar kuesioner pada mahasiswa di wilayah 

Jabodetabek, Indonesia. Dalam penelitian ini, saving behavior sebagai variabel 

dependen dan variabel independen yang dipakai adalah parent’s motivation, 

parent’s experience, dan lifestyle. 

 

Gambar 2.29 Model analisis hubungan parent’s motivation, parent’s experience 

dan lifestyle terhadap saving behavior, sumber: Firmansyah (2014) 

 Wenfeng (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi karakteristik perilaku menabung pada para pekerja yang berada di 

daerah Shenzen, Dongguan, Zhongshan, Chengdu, dan Xiamen. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 1816 pekerja yang berada di lima 

kota yang ada di Cina. Variabel dependen yang digunakan adalah saving behavior 

dan menggunakan income, location time, plan, consumption, education, age, dan 

gender sebagai variabel independen.  

 Bashir et al. (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi perbedaan jenis kelamin dalam perilaku menabung dan faktor-

faktor yang menentukan perilaku menabung di antara laki-laki dan perempuan. 

Jumlah kuesioner pada penelitian ini sebanyak 400 lembar yang dilakukan di 
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Punjab, Pakistan. Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini ialah saving 

behavior dan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini ialah gender 

differences. 

 

Gambar 2.30 Model analisis hubungan income, location time, plan, consumption, 

education, age, dan gender terhadap saving behavior, sumber: Wenfeng (2014) 

 

Gambar 2.31 Model analisis hubungan gender differences terhadap saving 

behavior, sumber: Bashir et al. (2013) 

 Ismail et al. (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang bisa mempengaruhi perilaku menabung dan permasalahan 

yang dapat mempengaruhi perilaku menabung. Penelitiannya dilakukan pada 150 

karyawan yang bekerja di Maybank Berhad, Malaysia dan menggunakan metode 

survei untuk melakukan penelitian ini. Studi ini menggunakan saving behavior 

sebagai variabel dependen. Menggunakan service quality, religious belief, 
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knowledge, social influence, dan media advertisement sebagai variabel 

independen. 

 

Gambar 2.32 Model analisis hubungan service quality, religious belief, knowledge, 

social influence, dan media advertisement terhadap saving behavior, sumber: 

Ismail et al. (2013) 

 Falahati dan Paim (2012) membuat penelitian untuk menguji efek 

pengaruh moderasi dari jenis kelamin dengan hubungan dari pengalaman 

konsumen masa kanak-kanak, pengaruh dari agen sosialisasi primer maupun 

sekunder, pengetahuan keuangan, dan kemampuan keuangan terhadap perilaku 

menabung. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebanyak 2.340 

lembar kuesioner pada mahasiswa di Universitas Malaysia. Variabel dependen 

penelitian ini yaitu saving behavior dan variabel independennya yaitu childhood 

consumer experiences, primary and secondary socialization agent’s influence, 

financial knowledge, dan financial skills sedangkan gender sebagai variabel 

mediasi. 

 Fisher dan Anong (2012) melakukan penelitian bertujuan menguji 

bagaimana motif menabung berhubungan dengan perilaku menabung. Penelitian 

ini menggunakan metode survei pada data hasil survei sebelumnya pada tahun 
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2007 yaitu sebanyak 3.822 rumah tangga yang ada di Amerika Serikat. Dalam 

penelitian ini, saving behavior dijadikan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

variabel independennya adalah saving motives. 

 

Gambar 2.33 Model analisis hubungan childhood consumer experiences, primary 

and secondary socialization agent’s influence, financial knowledge, dan financial 

skills terhadap saving behavior, sumber: Falahati dan Paim (2012) 

 

Gambar 2.34 Model analisis hubungan saving motives terhadap saving behavior, 

sumber: Fisher dan Anong (2012) 

 Lee dan Lown (2012) melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki bagaimana pendidikan keuangan, pembelian implusif, dan faktor 

sosial-demografi dapat mempengaruhi perilaku menabung mahasiswa Korea 

Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online 

kepada 500 mahasiswa yang ada di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan 

variabel dependen yaitu saving behavior dan menggunakan financial education, 

impulsive buying, dan socio-demographic factors sebagai variabel independen. 
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Gambar 2.35 Model analisis hubungan financial education, impulsive buying, dan 

socio-demographic factors terhadap saving behavior, sumber: Lee dan Lown 

(2012) 

 Mahdzan dan Tabiani (2012) membuat penelitian untuk meneliti efek 

pengaruh pada financial literacy terhadap tabungan individu pada pasar yang 

sedang berkembang di Malaysia. Metode survei pada penelitian ini dilakukan 

pada sekitar 200 individu yang ada di Klang Valley, Malaysia. Penelitian ini 

memakai variabel saving behavior sebagai variabel dependen dan memakai 

variabel financial literacy, saving regularity dan socio-demographic factors 

sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.36 Model analisis hubungan financial literacy, saving regularity dan 

socio-demographic factors terhadap saving behavior, sumber: Mahdzan dan 

Tabiani (2012) 

 Salikin et al. (2012) mengadakan penelitian untuk mengetahui efek 

pengaruh dari latar belakang orang tua terhadap perilaku menabung di kalangan 

mahasiswa di universitas lokal di Malaysia. Metode penelitian ini mengunakan 
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pendekatan kuantitatif dengan membagikan sebanyak 2.146 kuesioner kepada 

mahasiswa di Malaysia. Variabel dependen yang dipakai adalah saving behavior. 

Variabel independen yang dipakai adalah household income dan parent’s 

education background. 

 

Gambar 2.37 Model analisis hubungan household income dan parent’s education 

background terhadap saving behavior, sumber: Salikin et al. (2012) 

 Thung et al. (2012) membuat penelitian untuk menguji apakah literasi 

keuangan, sosialisasi orang tua, pengaruh teman sebaya, serta pengendalian diri 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung pada mahasiswa di Malaysia. 

Data ini menggunakan data primer dengan sampel dari 420 mahasiswa dari 4 

universitas negeri dan 2 universitas swasta di Malaysia. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah saving behavior dan variabel independennya adalah financial 

literacy, parental socialization, peer influence, dan self-control. 

 Delafrooz dan Paim (2011) membuat penelitian untuk mengidentifikasi 

hubungan dari variabel demografi yang dipilih yaitu jenis kelamin, etnis, usia, 

pendidikan, pendapatan, dan literasi keuangan terhadap perilaku menabung dan 

untuk menentukan faktor mana saja yang mempengaruhi perilaku menabung di 

antara karyawan Malaysia. Penelitian memakai sampel sebanyak 2.246 responden 

yang merupakan karyawan di Malaysia dengan menggunakan metode kuantitatif. 
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Variabel dependen untuk penelitian ini yaitu saving behavior dan variabel 

independen untuk penelitian ini yaitu demographic factors dan financial literacy. 

 

Gambar 2.38 Model analisis hubungan financial literacy, parental socialization, 

peer influence, dan self-control terhadap saving behavior, sumber: Thung et al. 

(2012) 

 

Gambar 2.39 Model analisis hubungan demographic factors dan financial literacy 

terhadap saving behavior, sumber: Delafrooz dan Paim (2011) 

 Delafrooz dan Paim (2011) melakukan penelitian yang bertujuan 

menganalisis hubungan perilaku menabung dan permasalahan keuangan terhadap 

literasi keuangan, kesulitan keuangan, dan praktik manajemen keuangan. Pada 

penelitian ini, memakai metode survei membagikan kuesioner dengan sampel 

yang digunakan adalah 2.246 pekerja di Malaysia. Penelitian ini, ada 2 variabel 

dependen yaitu saving behavior dan financial problems sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah financial literacy, financial distress, dan 

financial management practice. 
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Gambar 2.40 Model analisis hubungan financial literacy, financial distress, dan 

financial management practice terhadap saving behavior dan financial problems, 

Sumber : Delafrooz dan Paim (2011) 

 Seong et al. (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasikan efek dari faktor psikologis, seperti pengaruh sosial, sikap 

terhadap menabung, dan pengendalian diri pada para penabung di Malaysia. 

Penelitian ini dilakukan pada penduduk di Klang Valley, Malaysia dan berusia 21 

tahun keatas. Penelitian ini menggunakan metode survei yang menyebarkan 

kepada 500 responden. Variabel dependen pada penelitian ini adalah saving 

behavior dan variabel independen adalah social influence, attitude towards saving, 

dan self-control. 

 

Gambar 2.41 Model analisis hubungan social influence, attitude towards saving, 

dan self-control terhadap saving behavior, sumber: Seong et al. (2011) 
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Sabri dan MacDonald (2010) melakukan penelitian yang bertujuan 

menyelidiki hubungan dari perilaku menabung dan permasalahan keuangan 

terhadap literasi keuangan di mahasiswa di Malaysia. Teknik pengumpulan data 

dilaksanakan dengan menbagikan kuesioner sebanyak 3.850 lembar kepada 

mahasiswa di 11 universitas di Malaysia. Dalam penelitian ini, saving behavior 

dan financial problems digunakan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

menggunakan financial literacy, childhood consumer experiences, dan financial 

socialization sebagai variabel independen. 

 

Gambar 2.42 Model analisis hubungan financial literacy, childhood consumer 

experiences, dan financial socialization terhadap saving behavior dan financial 

problems, sumber: Sabri dan MacDonald (2010) 

 Fisher dan Montalto (2009) mengadakan penelitian untuk mengeksplorasi 

hubungan antara motif menabung dan cakrawala menabung terhadap perilaku 

menabung. Survei ini menggunakan sampel sebanyak 4.522 rumah tangga di 

Amerika Serikat dimana data tersebut diperoleh dari hasil survei dari survey of 

consumer finances (SCF) pada tahun 2007. Variabel dependennya adalah saving 

behavior dan menggunakan saving motives dan saving horizon sebagai variabel 

independen. 
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Gambar 2.43 Model analisis hubungan saving motives dan saving horizon 

terhadap saving behavior, sumber: Fisher dan Montalto (2009) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Pada penelitian ini, variabel dependen menggunakan variabel saving 

behavior. Saving jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya 

menabung. Kata menabung memiliki arti yang luas dan terdapat banyak 

penjelasan mengenai kata tersebut. Dalam ekonomi, menabung diartikan sebagai 

sisa dari pendapatan yang dimiliki setelah dikurangi dengan konsumsi saat ini 

pada jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam psikologis, kata menabung 

diartikan sebagai proses dimana tidak membelanjakan uang pada periode sekarang 

agar dapat digunakan di masa depan. Akan tetapi, pada umumnya kebanyakan 

orang mendefinisikan tabungan sebagai melakukan suatu investasi yang 

meletakkan uang di rekening tabungan bank, berspekulasi dan melunasi 

pengadaian (Tharanika & Andrew, 2017).  

Pengeluaran yang digunakan pada kehidupan sehari-hari disebut sebagai 

konsumsi. Konsumsi tersebut termasuk juga biaya yang dikeluarkan pada asuransi 

dan kontribusi lain yang digunakan selama kelangsung hidup (Firmansyah, 2014). 

Untuk mengontrol batas pengeluaran yang ada supaya tidak terjadi keborosan 

dalam konsumsi, seseorang perlu melakukan atau mengelola perilaku 

menabungnya sendiri.  
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Menurut Firmansyah (2014), saving behavior atau lebih dikenal sebagai 

perilaku menabung merupakan suatu aktivitas bagaimana seseorang mengendali 

dan menyimpan uang serta melakukan penghematan pada pendapatan yang 

dimiliki setelah mereka menggunakan pendapatan mereka dalam konsumsi. 

Tharanika dan Andrew (2017) menyatakan bahwa saving behavior adalah 

gabungan dari tanggapan mengenai kebutuhan di masa depan, keputusan 

melakukan menabung serta tindakan menabung.  

Perilaku menabung juga dijadikan sebagai pemahaman mengenai 

bagaimana perilaku menabung dari seseorang akan membantu mewujudkan 

kemajuan perekonomian negara. Oleh karena itu, perilaku menabung sangat 

penting untuk dimulai sejak dini sehingga dapat mendidik anak untuk 

mengendalikan diri dari perilaku konsumtif, belajar untuk dapat menggunakan 

uang dengan bijak, bahkan dengan kegiatan menabung dapat mengajari anak 

untuk belajar mengelola keuangan dengan pelan-pelan sehingga mereka dapat 

tumbuh menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan yang dapat 

mengendalikan keuangan masa depan dan pada akhirnya akan mecapai 

kesejahteraan finansial (Ningsih et al., 2018). 

Dengan adanya perilaku menabung, kita dapat menggunakan simpanan 

dari uang yang telah kita tabung untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga 

di masa depan seperti ketika kita sakit, kita akan membutuhkan dana yang banyak 

untuk pengobatan. Selain itu, dengan perilaku menabung juga dapat mengajari 

kita untuk belajar hidup lebih hemat, menghindarkan kita dari sifat boros, 

menghindarkan kita untuk berhutang, serta persiapan untuk hari tua nanti. Bahkan 
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dengan adanya saving behavior, kita dapat menggunakan uang tabungan tersebut 

untuk melakukan investasi atau sebagai modal usaha. 

Berdasakan penelitian dari Syahrom et al. (2017) dan Thung et al. (2012), 

penelitian mengenai perilaku menabung menggunakan theory of planned behavior 

(TPB). Teori ini diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Theory of 

planned behavior ini merupakan hasil pengembangan teori yang dirumuskan oleh 

Icek Ajzen dan Fisbein pada tahun 1980 yaitu theory of reasoned action. Theory 

of planned behavior secara umum menjelaskan teori mengenai mengapa 

seseorang melakukan tindakan tertentu. 

 Dalam theory of planned behavior ini terdapat 3 konsep, yaitu : 

1. Attitude towards the behavior adalah tingkatan sikap seseorang dalam 

membentuk evaluasi baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap 

perilaku 

2. Subjective norm adalah suatu tekanan dari sosial yang dirasakan oleh 

seseorang untuk membuat keputusan melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku. Tekanan ini biasanya timbul dari orang-orang sekitar 

lingkungan sosial seseorang seperti orang tua, pasangan, teman sebaya, 

dan rekan kerja. 

3. Perceived behavioral control adalah persepsi seseorang dalam menilai 

yang akan dilakukan apakah tindakan tersebut mudah atau sulit untuk 

dilakukan. Selain itu, tindakan yang akan dilakukan juga bergantung 

dengan pengalaman masa lalu. 
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Hal ini juga diilustrasikan dalam penelitian dari Thung et al., (2012) yaitu 

dimana orang-orang yang berpendidikan rendah cenderung tidak berlatih untuk 

menabung karena mereka percaya bahwa menabung tidak akan membawa 

kekayaan kepada mereka. Sedangkan sebagai aturan umum, sikap yang baik dan 

norma subjektif serta kontrol perilaku yang dirasakan yang lebih besar dapat 

menciptakan niat yang kuat untuk melakuan perilaku tertentu.  

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh financial literacy terhadap perilaku menabung 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dari Baidoo et al. (2018), menghasilkan 

terdapat pengaruh yang signifikan positif antara literasi keuangan dengan perilaku 

menabung. Para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di kalangan 

Ghana, membutuhkan peningkatan literasi keuangan melalui pendidikan dan 

kesadaran yang timbul dari mereka sendiri. Melalui tindakan tersebut, dapat 

meningkatkan pemahaman dan peningkatan individu mengenai pengelolaan 

sumber daya keuangan dan memotivasi mereka untuk menabung di lembaga 

keuangan formal karena hasil dari tabungannya dapat digunakan sebagai dana 

untuk melakukan investasi yang dapat merangsang pada pertumbuhan ekonomi.  

Kemudian dari hasil penelitian oleh Gaisina dan Kaidarova (2017) 

menunjukkan bahwa literasi keuangan adalah faktor penentu tingkat tabungan 

yang sangat penting. Jika seseorang memiliki pemahaman yang lebih mengenai 

dasar konsep keuangan seperti, tingkat suku bunga, inflasi, nilai waktu uang, 

mereka akan lebih bijaksana dalam menggunakan sumber keuangan mereka dan 

juga dapat menghematkan sebagian besar pendapatan mereka. 
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Karunaanithy et al. (2017) menemukan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku menabung. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa jika literasi keuangan tinggi, maka tinggi 

juga perilaku menabung dimana mahasiswa yang mendapatkan kemampuan 

literasi keuangan yang lebih tinggi, mereka juga akan meningkatkan kemampuan 

mereka untuk menabung karena mereka lebih memahami mengenai resiko dan 

pengembalian dalam tabungan. 

Dari penelitian Jamal et al. (2016) dan Jamal et al. (2015), menyatakan 

bahwa literasi keuangan mempengaruhi keputusan keuangan secara langsung 

seperti pada keputusan perencanaan investasi dan keputusan perencanaan pensiun. 

Selain itu, literasi keuangan juga memberikan dampak positif terhadap hasil 

keuangan seperti praktik investasi dan tabungan. Jika seseorang memiliki 

pengetahuan keuangan yang buruk, maka hal ini akan memberikan penambahan 

beban keuangan seseorang seperti bertambahnya hutang yang diasosiasikan dari 

tidak membayarnya kredit konsumen. 

Rendahnya kemampuan seseorang mengenai literasi keuangan dan 

kurangnya informasi tentang finansial akan menjadi alasan utama terjadinya 

kesalahan finansial. Literasi keuangan yang rendah dan kurangnya informasi akan 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelamatkan dan menjamin 

adanya uang tabungan yang akan digunakannya pada saat masa pensiun nanti. 

Adanya kemampuan literasi keuangan akan meningkatkan kemampuan seseorang 

dalam menangani masalah keuangan sehari-hari dan akan mengurangi 

konsekuensi negatif dari keputusan keuangan yang buruk yang mungkin 
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membutuhkan waktu yang lama untuk me ngatasinya (Delafrooz dan Paim, 2011). 

Oleh karena itu, literasi keuangan termasuk faktor penting yang mempengaruhi 

perilaku menabung seseorang dan juga dapat membantu mengatasi masalah 

keuangan seseorang (Sabri dan MacDonald, 2010). 

2.3.2 Pengaruh saving motives terhadap perilaku menabung 

 Motif menabung mempunyai hubungan yang positif terhadap perilaku 

menabung. Hal ini disimpulkan dari penelitian Marcinkiewicz (2018), hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa rumah tangga di Polandia mulai mempunyai 

motif untuk menabung biasanya karena untuk persiapan keuangan di usia lanjut 

daripada menabung untuk keperluan tujuan lain.  

 Chudzian et al. (2015) melakukan penelitian pada kaum muda di Georgia. 

Hasil penelitiannya menegaskan bahwa terdapat efek positif antara motif 

menabung dengan perilaku menabung. Akan tetapi, motif menabung yang 

dilakukan pada anak muda di Georgia hanya berkaitan dengan aktivitas sehari-

hari, seperti cadangan uang untuk kebutuhan sehari, pembelian barang-barang 

kebutuhan yang dapat tahan lama atau biaya rutin perbulan, cadangan untuk 

kejadian tidak terduga, dan biaya yang dapat memberikan rasa aman dan puas 

serta cadangan untuk bersantai dan kesenangan. 

 Penelitian oleh Fisher dan Anong (2012) menemukan hasil penelitian yang 

berhubungan dengan motif menabung, dimana rumah tangga di Amerika Serikat 

kebanyakan memiliki motif untuk menabung pada permasalahan pesiun dan motif 

menabung untuk keperluan darurat. Kedua motif tersebut merupakan prediktor 

penting pada perilaku menabung rumah tangga di Amerika Serikat. Sedangkan 
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Fisher dan Montalto (2009) juga mendukung hubungan antara motif menabung 

dengan perilaku menabung. Pada rumah tangga di Amerika Serikat, terdapat 

beragam motif menabung yang mendorong sebuah rumah tangga untuk 

melakukan tindakan menabung secara teratur. Motif-motif tersebut adalah untuk 

biaya pendidikan anak-anaknya, untuk keperluan darurat, untuk dana pensiun. 

 Oleh karena itu, motif menabung memiliki signifikan positif terhadap 

perilaku menabung baik individu atau rumah tangga. Seseorang akan mulai 

menabung karena adanya motif tertentu yang menjadi alasan orang tersebut untuk 

melakukan menabung. Akan tetapi, terdapat perbedaan motif menabung 

berdasarkan usia, pekerjaan, dan status pernikahan, dan lain-lain. Untuk usia yang 

lebih muda, cenderung mempunyai motif menabung untuk keperluan masa 

sekarang sedangakan untuk orang sudah bekerja dan berkeluarga cenderung 

memikirkan kebutuhan uang untuk masa depan. 

2.3.3 Pengaruh peer influence terhadap perilaku menabung 

 Dari penelitian dari Karunaanithy et al. (2017), terbukti bahwa pengaruh 

teman sebaya signifikan positif mempengaruhi perilaku menabung pada 

mahasiswa. Para mahasiswa sekarang lebih banyak berinteraksi dengan agen 

sosialisasi sekunder yaitu rekan-rekan teman sebayanya dalam sepanjang hidup 

mereka. Sehingga perilaku atau kebiasaan mereka juga mendapat pengaruh dari 

lingkungan sekitar.  

Hasil penelitian oleh Syahrom et al. (2017) menyatakan bahwa memang 

terdapat fakta bahwa para mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan 

teman sabaya dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi pada hasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh dari teman sebaya memiliki 

hubungan yang lemah dan juga menunjukkan bahwa perilaku menabung individu 

pada mahasiswa tidak dipengaruhi oleh teman sebayanya. 

Dalam penelitian Jamal et al. (2016), menemukan bahwa adanya 

keterlibatan para siswa baik dalam kegiatan sosial atau yang berhubungan dengan 

keuangan seperti pengeluaran dan menabung dengan teman-teman di lingkungan 

sekitar dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku menabung mereka. 

Apabila perilaku teman sebaya mempunyai kemampuan mengelola keuangannya 

dengan baik atau rajin menabung, maka orang lain juga akan terdorong untuk 

melakukan hal yang sama dan sebaliknya. 

Pengaruh teman sebaya berpengaruh secara signifikan positif juga 

didukung oleh penelitian Jamal et al. (2015). Pada penelitiannya mengatakan 

bahwa teman sebaya memiliki peran penting dalam menentukan perilaku 

menabung seorang siswa. Orang tua harus mengetahui bahwa meskipun perilaku 

yang positif dibentuk dari tindakan mereka sendiri, akan tetapi aspek sosialisasi 

dengan teman sebaya sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku menabung anak-

anak mereka. Keterlibatan siswa dalam kegiatan belanja, waktu luang, dan 

mendiskusi mengenai masalah manajemen keuangan dengan teman-teman mereka 

dapat mempengaruhi perilaku menabung mereka secara langsung. 

Thung et al. (2012) juga menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya 

merupakan faktor signifikan untuk melangkah maju menuju pada generasi 

menabung yang tinggi. Misalnya seorang siswa yang dikelilingi oleh teman 

sebaya yang melakukan praktik menabung, maka siswa tersebut juga akan 
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melakukan hal yang sama untuk dapat berbaur dengan kelompok tersebut dengan 

mudah. Oleh karena pengaruh tersebut, dapat membantu meningkatkan perilaku 

menabung seseorang. 

2.3.4 Pengaruh attitude towards money terhadap perilaku menabung 

 Penelitian dari Satsios dan Hadjidakis (2018), menjelaskan bahwa suatu 

sikap yang dimiliki oleh rumah tangga di Pomak memiliki efek yang signifikan 

positif terhadap perilaku menabung. Hasil penelitiannya menunjukkan secara 

khusus, rumah tangga yang memiliki sikap positif lebih tinggi terhadap uang akan 

membangun niat yang lebih besar untuk melakukan tindakan menabung. 

Te’eni-Harari (2016) juga memiliki pendapat yang sama. Menurut Te’eni-

Harari (2016), attitutes atau sikap dibentuk melalui keyakinan seseorang 

mengenai kepentingan melakukan suatu tindakan dan evaluasi seseorang atas hal 

yang mungkin terjadi bila melakukan tindakan tersebut. Apabila seseorang 

memiliki sikap yang positif terhadap uang, maka sikap tersebut akan menciptakan 

niat untuk melakukan tindakan yang positif seperti menabung. Sebaliknya, apabila 

orang tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap uang, maka orang tersebut 

akan lebih banyak memboroskan uangnya untuk konsumsi daripada menyisihkan 

uangnya untuk disimpan. 

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Akben-Selcuk (2015), ia 

mengemukakan bahwa seseorang yang mempunyai sikap lebih positif terhadap 

uang akan lebih cenderung untuk melakukan pembayaran biaya wajib perbulan 

dengan tepat waktu, memiliki rencana anggaran pengeluaran, dan melakukan 

menabung untuk masa depan. Sikap seseorang terhadap menabung juga 
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dipengaruhi oleh bagaimana persepsi seseorang dalam menilai apakah tindakan 

menabung yang dilakukan itu dapat memberi manfaat yang menguntungkan atau 

merugikan bagi diri sendiri. 

Sedangkan pada hasil penyelidikan dari Jamal et al. (2016) dan Jamal et al. 

(2015) menyimpulkan bahwa sikap pada uang berpengaruh signifikan negatif 

terhadap perilaku menabung. Hal ini berkemungkinan disebabkan karena 

responden yang digunakan dalam penelitiannya adalah mahasiswa dimana mereka 

tidak memiliki penghasilan tetap yang hanya bergantung pada tunjangan bulanan 

yang terbatas dari orang tua mereka. Oleh karena itu, mereka lebih fokus dalam 

mendapatkan ilmu daripada memperhatikan permasalahan keuangan sehingga 

sikap mereka untuk melakukan menabung juga tidak diperhatikan. 

Menurut Seong et al. (2011), sikap terhadap uang berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap perilaku menabung. Seong et al. (2011) menjelaskan 

sikap yang dimiliki seseorang tidak selalu konstan dan sikap tersebut akan 

berubah dari waktu ke waktu dan mungkin dapat dipengaruhi oleh bujukan atau 

persuasi sosial. Maka perilaku menabung seseorang juga dapat berubah sewaktu-

waktu yang menyebabkan orang tersebut tidak teratur dalam melakukan 

menabung. 

2.3.5 Pengaruh parental socialization terhadap perilaku menabung 

 Karunaanithy et al. (2017) mengungkapkan bahwa ditemukan hubungan 

signifikan positif dimana sosialisasi orang tua mempengaruhi perilaku menabung 

pada mahasiswa. Penelitian ini menemukan peran orang tua jelas berdampak pada 

perilaku menabung anak-anaknya. Pada saat orang tua memberikan contoh 
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perilaku menabung kepada anaknya dalam waktu yang bersamaan orang tua juga 

sekaligus membimbing dan memotivasi anak mereka untuk melakukan hal yang 

sama. Dengan cara tersebut, anak dari orang tua tersebut akan meningkatkan 

kesadaran untuk melakukan menabung dan juga meningkatkan perilaku 

menabung anaknya. 

 Penelitian dari Syahrom et al. (2017) juga menunjukkan hasil yang sama. 

Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara sosialisasi 

dengan orang tua dengan perilaku menabung pada para mahasiswa. Hal ini 

disebabkan karena orang tua yang telah melakukan praktik pengelolaan keuangan 

yang baik akan mendorong anaknya untuk melakukan hal yang sama termasuk 

juga perilaku menabung pada anak-anaknya. 

 Jamal et al. (2016) dan Jamal et al. (2015) mengemukakan bahwa adanya 

keterlibatan dan pengaruh dari orang tua merupakan kunci yang memberi dampak 

positif bagi pedoman masa depan anak-anak mereka. Tugas dari orang tua secara 

langsung sudah terlibat dalam membentuk pedoman keuangan masa depan anak-

anaknya oleh karena itu, dapat membuahkan sikap dan perilaku yang positif. 

Misalnya adanya keterlibatan orang tua dalam kegiatan mengelola keuangan dan 

pengeluaran biaya dengan baik, komunikasi mengenai masalah keuangan dengan 

jelas dan partisipasi langsung dari orang tua dalam tindakan menabung. 

Keterlibatan tersebut dapat mengatasi masalah pada buta keuangan dan 

memberikan alternatif yang bagus dalam memberikan pendidikan keuangan pada 

anak-anak mereka. 
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 Subhamv dan Priya (2016) juga menyebutkan bahwa orang tua selalu 

memainkan peran penting dalam meringankan dan mengembangkan perilaku 

menabung pada anak-anak mereka. Sosialisasi orang tua merupakan faktor yang 

penting dalam perilaku menabung anak-anaknya. Karena orang tua dapat 

mengajari dan mendorong anak-anak mereka untum menabung pada usia dini 

yang akan memberikan dampak yang positif dalam kehiduan mereka. 

 Firmansyah (2014) menunjukkan bahwa adanya dukungan dari orang tua 

dan pengalaman dari orang tua mengenai permasalahan keuangan memiliki 

hubungan yang besar terhadap perilaku menabung pada anak-anak. Oleh karena 

itu, perilaku menabung pada mahasiswa di universitas dapat dipengaruhi oleh 

dukungan dan pengalaman keuangan dari orang tua mereka. Kedua orang tua 

merupakan pemain utama dalam perilaku menabung pada sebuah keluarga.  

Kemudian penelitian Thung et al. (2012) mendapati bahwa sosialisasi 

orang tua dan perilaku menabung berhubungan positif. Thung et al. (2012) 

menyimpulkan bahwa orientasi dari orang tua menunjukkan pengaruh yang jelas 

pada perilaku menabung anak-anak. Selain itu, juga menemukan bahwa dalam 

bersosialisasi dengan orang tua, tindakan mebimbing dan mendorong anak-anak 

mereka untuk melakukan menabung tidak dapat dihindari. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, signifikan penelitian serta landasan teori yang telah 

dikemukakan di atas, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat 
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dinyatakan ke dalam model penelitian. Model penelitian dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.44 Model analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

menabung pada generasi milenial di Kota Batam, sumber: Data primer diolah 

(2019) 

Sesuai dengan model penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Financial literacy berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior. 

H2: Saving motives berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior.  

H3: Peer influence berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior. 

H4:  Attitude towards money berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior. 

H5:  Parental socialization berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior. 
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