
1                      Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia ialah negara paling besar ke 4 di dunia jika dihitung berdasarkan 

populasi penduduk, Indonesia hanya tertinggal oleh 3 negara yaitu Cina, India, 

beserta Amerika. Berdasarkan survei penduduk atau sensus (Supas), jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 264 juta penduduk (sumber: 

www.katadata.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk 

menjadi negara yang kuat karena jumlah penduduknya yang besar. Salah satu 

propinsi yang ada di Indonesia adalah provinsi Kepulauan Riau dimana propinsi ini 

memiliki sebuah hak daerah khusus yaitu terdapat sebuah daerah free trade zone yang 

terletak di Kota Batam. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2018 adalah 4.56% 

(www.batamkota.bps.go.id) lebih tinggi kalau dibandingkan sama laju pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2017 yang hanya sebesar 2%.  Makanya daerah ini dijadikan 

sebagai daerah pemacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.  

Inflasi Kota batam pada  bulan November 2018 berada di angka 0.51% 

(www.kepri.bps.go.id , 2018) nilai ini lebih besar jika membandingkan dengan tahun 

lalu pada bulan November 2017 dengan angka sebesar 0,11% (kepri.bps.go.id , 2018) 

hal ini merupakan sesuatu yang buruk karena angka inflasi dari Kota Batam lebih 

tinggi daripada angka inflasi nasional yang hanya 0,27% pada bulan November 2018 

Lutti Aspira, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa di Kota Batam, 2019 
UIB Repository@2019



2 
 

 
Universitas Internasional Batam 

inflasi ini memiliki dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang 

menurun serta angka konsumsi yang juga ikut menurun. 

Masyarakat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dari sisi meningkatkan produk domestic bruto (PDB), yakni menabung. menabung 

ialah cara untuk menyisakan uang yang didapatkan untuk ditabung yang memiliki 

fungsi untuk mengelola uang tersebut. Kegunaan menabung bisa didapatkan hasilnya 

jika dilakukan dengan rutin dan tekun. Tujuannya untuk melaksanakan gaya hidup 

hemat dan membangun sifat agar tidak boros dalam pengeluaran uang. Manfaat 

menabung memiliki banyak kegunaan pada kehidupan, Banyak orang yang 

mempunyai penghasilan tinggi namun tidak dapat dilihat hasil uangnya. Hal itu 

dikarenakan cara pengaturan keuangannya yang belum tepat, aktivitas menabung 

dirasakan susah untuk dilaksanakan, padahal jika mengetahui kegunaan dari 

menabung maka seharusnya kita tidak menolaknya. Orang menabung bertujuan untuk 

dana emergency, dana masa depan, serta pengelolaan uang agar tidak terjadi 

pemborosan, Ada beberapa metode untuk menabung, yang pertama adalah  tabung di 

celengan, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman metode itu tidak efektif, 

dikarenakan saat ini telah berkembang badan usaha yang disebut bank. Beberapa 

keunggulan menabung di bank adalah duit yang kita tabung aman, duit mudah ditarik, 

serta bank memberikan bunga 
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Pada tabel dibawah ini penulis akan menyajikan informasi berupa posisi 

tabungan masyarakat Kota Batam yang telah dihimpun oleh Perbankan di Kota 

Batam. 

Tabel 1.1 

Posisi Tabungan Masyarakat(Milyar Rupiah) di Kota Batam 

Tahun          Jumlah Tabungan 

2011         7.280,70 

2012         8.794,70 

2013         11.754,40 

2014         12.818,39 

2015         13.566,50 

2016         14.144,63 

2017         15.455,90 

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi KEPRI (2018) 

Dilihat dari tabel di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tabungan masyarakat 

Kota Batam pada setiap tahun akan terus meningkat hal ini bisa dikatakan bahwa 

minat masyarakat terhadap menabung selalu meningkat dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, serta pemerintah kita juga mengeluarkan program baru untuk 

menabung yaitu Gerakan Indonesia Menabung (GIM) yang nama produknya adalah 

rekening tabunganku yang diselenggarakan bersamaan oleh bank umum di Indonesia 

agar masyarakat Indonesia bisa menumbuhkan budaya menabung. Rekening ini 

makan memudahkan masyarakat untuk menabung karena setoran awal yang 

diperlukan hanya sebesar 20.000 Rupiah jadi setiap masyarakat akan dipermudah 
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untuk memiliki rekening tabungan, nasabah juga akan diberikan atm untuk 

kemudahan melakukan transaksi perbankan. Sehingga dengan program inilah 

diharapkan masyarakat Kota Batam agar bisa meningkatkan kesadaran menabung. 

Menurut (www.economicshelp.org) menabung dapat meningkatkan aktivitas 

ekonomi secara signifikan, tingkat menabung yang tinggi bisa meningkatkan 

investasi serta produktivitas untuk jangka lama. Jika orang menabung lebih banyak, 

maka pihak Bank mampu untuk meminjamkan uang yang lebih besar kepada 

perusahaan, Menurut model Harod-Domar bahwa menabung adalah salah satu faktor 

dalam menentukan pertumbuhan ekonomi 

 

Gambar 1.1 Model Harod-Domar, Sumber: www.economicshelp.org (2017) 
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Mahasiswa adalah bagian masyarakat yang memiliki jumlah yang besar. 

Apabila semua mahasiswa dapat membiasakan diri untuk menabung maka tentu akan 

bisa membantu meningkatkan perekonomian Indonesia beserta menjadi dana darurat 

jika sewaktu-waktu mahasiswa mengalami masalah yang membutuhkan uang, 

mahasiswa yang memiliki  kebiasaan untuk menabung akan membentuk sebuah 

karakter berhemat dan pengelolaan uang yang baik dan dalam jangka waktu lama 

akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 

Namun jika dilihat dari masalah pada mahasiswa Kota Batam pada saat ini, 

Mahasiswa dari Kota Batam memiliki pola hidup yang konsumtif dalam artian 

mereka banyak menghabiskan uang dalam jumlah yang besar jika dibandingkan 

dengan gaji mereka. Sehingga kegiatan menabung dari mahasiswa Batam pun bisa 

dikatakan minim,  gaji UMK dari Kota Batam pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 

3.523.427 (www.batampos.co.id) sedangkan jika dilihat dari data pengeluaran yang 

dikeluarkan oleh BPS bahwa rata-rata pengeluaran bulanan per kapita adalah sebesar 

Rp. 917.941 untuk kategori  non makanan sedangkan kategori makanan adalah 

sebesar Rp. 829.062 (batam.bps.go.id) jika dijumlahkan makan pengeluaran rata-rata 

perkapita dari mahasiswa batam adalah sebesar Rp. 1.747.003, Hal itu masih diluar 

dari biaya SPP kuliah, dengan gaji UMK Rp. 3.523.427 serta pengeluaran rata-rata 

bulanan sebesar Rp.1.747.003 belum termasuk membayar SPP kuliah mahasiswa 

Kota Batam hanya memiliki sisa uang sebesar Rp.1.776.424, sehingga dari kasus ini 

bahwa perilaku dari menabung sangat penting untuk mengatur keuangan agar 
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mahasiswa bisa memenuhi kebutuhan bulanannya serta untuk membayar biaya 

kuliah. 

Karakteristik dari Mahasiswa Kota Batam itu unik karena sebagian besar dari  

mahasiswa Kota Batam itu adalah pekerja, mereka bekerja sambil kuliah serta 

membiayai kehidupan sendiri beserta membiayai iuran kuliahnya. Hal inilah yang 

membuat penulis berminat untuk melakukan penelitian di Perguruan Tinggi di Kota 

Batam  ini jika dilihat dari masalah fenomena yang sudah diuraikan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan menabung, yang pertama 

adalah Financial Literacy diartikan sebagai literasi keuangan atau melek keuangan, 

yang mana artinya merupakan pengetahuan dari seseorang terhadap pentingnya akan 

kesadaran terhadap keuangan. Yang kedua adalah Parental Socialization atau 

sosialisasi orang tua yaitu suatu proses seorang orang tua menjadi seorang panutan 

bagi anaknya sehingga seorang anak bisa memiliki sifat yang mirip dengan orang 

tuanya. Ketiga adalah Peer Influence atau pengaruh teman seumur, pengaruh teman 

seumur mempunyai peran besar dalam menentukan minat menabung mahasiswa, 

dimana seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan pergaulannya sehingga 

menciptakan korelasi antara perilaku kelompok dan individu, jika individu memiliki 

teman yang suka menabung dan memiliki budaya hemat maka individu itu juga 

kemungkinan besar akan memiliki sifat yang sama dengan teman individu. Keempat, 

Self-Control atau Pengendalian diri diartikan sebagai cara seseorang untuk 

menyamakan tingkah laku terhadap sesuatu yang diterima secara sosial oleh 
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masyarakat. Dan yang terakhir adalah Attitude atau sikap perilaku yang memiliki 

definisi sebuah bentuk orientasi kepada rangsangan stimulus, dimana sikap itu adalah 

sebuah bentu dari perasaan yang memihak maupun tidak pada sebuah objek.  

Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung ini 

membuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa di Kota 

Batam”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut beberapa perumusan masalah yang 

dapat diidentifikasi. 

1. Bagaimana pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam? 

2. Bagaimana pengaruh Parental Socialization terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam? 

3. Bagaimana pengaruh Peer Influence terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam? 

4. Bagaimana pengaruh Self-Control terhadap Saving Behavior pada mahasiswa 

di Kota Batam? 

5. Bagaimana pengaruh Attitude terhadap Saving Behavior  pada mahasiswa di 

Kota Batam? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dari melakukan 

penelitian ini. 

1. Untuk mencari tahu pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

pada mahasiswa di Kota Batam. 

2. Untuk mencari tahu pengaruh Parental Socialization terhadap Saving 

Behavior pada mahasiswa di Kota Batam. 

3. Untuk mencari tahu pengaruh Peer Influences terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam. 

4. Untuk mencari tahu pengaruh Self-Control terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam. 

5. Untuk mencari tahu pengaruh Attitude terhadap Saving Behavior pada 

mahasiswa di Kota Batam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah 

wawasan mahasiswa dan juga masyarakat akan pentingnya menabung, 

termasuk didalamnya apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan 

menabung dan apa manfaatnya kegiatan menabung. 
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2. Bagi akademisi, penelitian ini dibuat sehingga bisa menjadi bahan 

pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan uraian secara garis besar mengenai sistematika 

pembahasan penelitian ini yang membahas mengenai isi dan pembahasan masing-

masing bab dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari 5 bab yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dari penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini berisi tentang model penelitian terdahulu, definisi dari variabel 

dependen, pengaruh antar variabel dependen dan independen, model penelitian dan 

hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan juga teknik pengujian 

hipotesis. 
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BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang statistik deskripsi demografi responden, hasil uji outlier, 

uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, dan penjelasan atas hasil dari hipotesis yang 

diuji. 

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan dari 

penelitian ini, rekomendasi dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang dapat 

diteliti untuk penelitian selanjutnya. 
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