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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Baidoo et al. (2018) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi saving behavior pada masyarakat di Ghana. Penelitian yang diteliti 

oleh Baidoo et al. (2018) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner kepada 600 

responden dengan usia 18 tahun keatas di Ghana. Variabel-variabel independen 

yang terdapat pada penelitian ini adalah financial literacy, age, gender, education 

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

dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

income terhadap saving behavior pada masyarakat di Ghana, sumber: Baidoo et 

al. (2018). 
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Kamawar et al. (2018) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi planning dan self-control terhadap saving behavior. Penelitian 

yang diteliti oleh Kamawar et al. (2018) dilaksanakan dengan pembagian 

kuesioner kepada 58 anak-anak yang direkrut dengan cara menghubungi orang tua 

di data lab mengenai ketertarikan orang tua dan dengan menempatkan 

pemberitahuan rekrutmen sekitar kota multikultural di Kanada. Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah planning, self-control dan 

saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

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

behavior pada anak-anak di Kanada, sumber: Kamawar et al. (2018). 

Ningsih et al. (2018) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap saving 

behavior dan self control seorang siswa. Penelitian yang diteliti oleh Ningsih et al. 

(2018) dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif pendekatan 

korelasional dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 324 siswa di kota 

Purwodadi, Indonesia. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian 

ini adalah family environment, school environment serta saving behavior dan self-

control sebagai variabel dependen. 

Kagotho et al. (2017) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

family financial socialization dengan kemampuan dan perilaku keuangan anak 

muda pada kalangan anak muda di Kenyan. Penelitian yang diteliti oleh Kagotho 
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et al. (2017) dilaksanakan dengan melakukan wawancara tatap muka selama 90 

menit kepada pemuda berpenghasilan rendah yang berasal dari daerah pedesaan 

dan perkotaan di Kenya. Variabel-variabel independen yang terdapat pada 

penelitian ini adalah family financial socialization dan financial management skill 

sebagai variabel mediator serta saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.3 Model analisis pengaruh family environment dan school environment 

terhadap saving behavior dan self-control pada siswa di kota Purwodadi, 

Indonesia, sumber: Ningsih et al. (2018). 

 

 

 

Gambar 2.4 Model analisis pengaruh family financial socialization terhadap 

financial managemet skill dan saving behavior pada kalangan anak muda di 

Kenyan, sumber: Kagotho et al. (2017). 

Karunaanithy et al. (2017) melakukan penelitian tentang hal-hal psikologis 

yang dapat mempengaruhi saving behavior pada mahasiswa sarjana dari bagian 

utara dan timur Sri Lanka. Penelitian yang diteliti oleh Karunaanithy et al. (2017) 

lebih banyak dilaksanakan dengan pengambilan data secara primer, sedangkan 

data sekunder akan digunakan apabila diperlukan bukti pendukung. Metode 

pengumpulan data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi dan 
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pendapat langsung dari mahasiswa sarjana adalah teknik kuesioner survei, dimana 

kuesioner dikelola sendiri dengan target populasinya adalah mahasiswa di 

provinsi utara dan timur Sri Lanka karena daerah di sana merupakan daerah yang 

dilanda perang Sri Lanka. Variabel-variabel independen yang terdapat pada 

penelitian ini adalah financial literacy, parental socialization, peer influence, self-

control dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model analisis pengaruh financial literacy, parental socialization, 

peer influence, dan self-control terhadap saving behavior pada mahasiswa sarjana 

dari bagian utara dan timur Sri Lanka, sumber: Karunaanithy et al. (2017). 

Naradin et al. (2017) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi saving behavior pada mahasiswa di Universiti Teknologi Mara 

(UiTM) Terengganu. Penelitian yang diteliti oleh Naradin et al. (2017) 

dilaksanakan dengan pembagian kuesioner secara online dan offline pada 267 

mahasiswa gelar sarjana dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) Terengganu. 

Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial 

literacy, financial management, financial socialization, dan saving behavior 

sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.6 Model analisis pengaruh financial literacy, financial management, 

dan financial socialization terhadap saving behavior pada mahasiswa gelar sarjana 

dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) Terengganu, sumber: Naradin et al. 

(2017). 

Stromback et al. (2017) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pengendalian diri terhadap saving behavior pada orang dewasa di 

Swedia dengan rentang usia dari 20 tahun sampai 75 tahun, dimana terdiri dari 

1,048 perempuan dan 1,015 laki-laki. Penelitian yang diteliti oleh Stromback et 

al. (2017) dilaksanakan dengan menggunakan metode Financial Management 

Behavior Scale (BLS), dimana pada metode ini responden diminta untuk 

membuat skala tingkat keseringan menabung dengan bentuk angka dalam 6 bulan 

terakhir. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah 

pengendalian diri dan optimisme, deliberative thinking, income, age, education, 

financial literacy sebagai variabel control serta saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

Syahrom et al. (2017) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

penentu-penentu saving habit dan menghasilkan model statistik berdasarkan dari 

penentu-penentu saving habit tersebut pada mahasiswa sarjana dari UiTM di 

Negeri Sembilan, Kampus Seremban. Penelitian yang diteliti oleh Syahrom et al. 
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(2017) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner kepada 3,229 mahasiswa 

sarjana dari UiTM di Negeri Sembilan, Kampus Seremban yang berasal dari 3 

fakultas yaitu Faculty of Administrative Science and Policy (FSPPP), Faculty of 

Computer and Mathematical Science (FSKM), dan Faculty of Sports Science and 

Recreation (FSR), dimana data jumlah populasi dari mahasiswa sarjana tersebut 

diambil dari Academic Affairs (HEA) di UiTM di Negeri Sembilan, Kampus 

Seremban. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah 

financial management, parental socialization, peer influence, self-control dan 

saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model analisis pengaruh pengendalian diri terhadap optimisme, 

deliberative thinking, income, age, education, dan financial literacy terhadap 

saving behavior pada orang dewasa di Swedia yang berumur 20 tahun sampai 75 

tahun, sumber: Stromback et al. (2017). 
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Gambar 2.8 Model analisis pengaruh financial management, parental 

socialization, peer influence, dan self-control terhadap saving behavior pada 

mahasiswa sarjana dari UiTM di Negeri Sembilan, Kampus Seremban, sumber: 

Syahrom et al. (2017). 

Tharanika dan Andrew (2017) melakukan penelitian tentang hal-hal yang 

dapat mempengaruhi financial literacy dan self-control terhadap saving behavior, 

dimana pengaruh tersebut memiliki pengaruh signifikan atau tidak pada 

mahasiswa dari Faculty of Commerce and Management, Universitas Timur, Sri 

Lanka. Penelitian yang diteliti oleh Tharanika dan Andrew (2017) dilaksanakan 

dengan pembagian kuesioner kepada 55 mahasiswa dari Faculty of Commerce 

and Management, Universitas Timur, Sri Lanka. Variabel-variabel independen 

yang terdapat pada penelitian ini adalah financial literacy, self-control dan saving 

behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.9 Model analisis pengaruh financial literacy dan self-control terhadap 

saving behavior pada mahasiswa dari Faculty of Commerce and Management, 

Universitas Timur, Sri Lanka, sumber: Tharanika dan Andrew (2017). 
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Baharuddin et al. (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi economic situation, interest of purchase, financial literacy, dan 

peer influence terhadap saving behavior pada pelajar dari 5 institusi yang terpilih, 

dimana terdiri dari 300 pelajar dari University Teknologi MARA (Terengganu), 

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA), Terengganu Advanced 

Technology Institute University College (TATIUC), Universiti Sultan Zainal 

Abidin (UniSZA), dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Penelitian yang 

diteliti oleh Baharuddin et al. (2016) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner 

kepada 300 pelajar yang terpilih dari 5 institusi di Malaysia. Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah economic situation, interest 

of purchase, financial literacy, peer influence dan saving behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model analisis pengaruh economic situation, interest of purchase, 

financial literacy, dan peer influence terhadap saving behavior pada pelajar di 

Malaysia, sumber: Baharuddin et al. (2016). 

Kowhakul (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal pribadi yang dapat 

mempengaruhi saving behavior pada orang-orang di wilayah Metropolitan 

Bangkok dan hal-hal pribadi yang memiliki hubungan dengan saving behavior 

pada orang-orang di wilayah Metropolitan Bangkok. Penelitian yang diteliti oleh 
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Kowhakul (2016) dilaksanakan dengan pembagian 400 kuesioner kepada orang-

orang yang memiliki pendapatan di wilayah Metropolitan Bangkok, yaitu Provinsi 

Bangkok, Provinsi Nakorn Prathom, Provinsi Nonthaburi, Provinsi Prathumtani, 

Provinsi Samutprakarn, dan Provinsi Samutsakorn. Variabel-variabel independen 

yang terdapat pada penelitian ini adalah gender, age, status, occupation, 

education, income, expenditure dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model analisis pengaruh gender, age, status, occupation, education, 

income, dan expenditure terhadap saving behavior pada orang-orang yang 

memiliki pendapatan di wilayah Metropolitan Bangkok, sumber: Kowhakul 

(2016). 

Rengarajan et al. (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi variabel demografi secara keseluruhan dalam saving behavior dan 

untuk mengetahui tingkat pengaruh faktor demografi dalam tabungan, untuk 

mengidentifikasi tingkat tabungan orang dari pendapatan mereka, serta untuk 

mengidentifikasi sifat dari seorang investor pada rumah tangga daerah pedesaan di 

kota Sriperumpudur, dekat Chennai. Penelitian yang diteliti oleh Rengarajan et al. 
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(2016) dilaksanakan dengan pembagian 625 kuesioner di kota Sriperumpudur, 

dekat Chennai, dimana hanya 514 responden yang mengembalikan kuesioner 

tersebut dan yang bisa dipakai hanya 457 kuesioner. Variabel-variabel independen 

yang terdapat pada penelitian ini adalah gender, age, marital status, number of 

earning member in the family, annual income, education dan saving behavior 

sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model analisis pengaruh gender, age, marital status, number of 

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

behavior pada rumah tangga daerah pedesaan di kota Sriperumpudur, dekat 

Chennai, sumber: Rengarajan et al. (2016). 

Subhamv dan Priya (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal yang 

dapat mempengaruhi saving behavior dari gen Y, pengaruh dari variabel sosio-

ekonomi dan demografi pada saving behavior, dan mempelajari saluran yang 

umum digunakan oleh generasi Y. Penelitian yang diteliti oleh Subhamv dan 

Priya (2016) dilaksanakan dengan pembagian 300 kuesioner kepada responden 

generasi muda. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini 
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adalah self-control, parental socialization, peer influence, financial literacy, 

practical thinking, demographic factors, dan saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model analisis pengaruh self-control, parental socialization, peer 

influence, financial literacy, practical thinking, dan demographic factors terhadap 

saving behavior pada generasi Y, sumber: Subhamv dan Priya (2016). 

Supanantaroek et al. (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal yang 

dapat mempengaruhi social and financial education training dan children’s club 

yang dibangun oleh Aflatoun terhadap saving attitudes dan saving behavior pada 

anak sekolah dasar di Uganda, sebelah Berry, Karlan, dan Pradhan. Penelitian 

yang diteliti oleh Supanantaroek et al. (2016) dilaksanakan dengan pemilihan 

1746 siswa secara acak, dimana 936 siswa berasal dari 22 sekolah yang secara 

acak ditugaskan untuk menerima program antara Mei dan Juli 2011 dan 810 siswa 

berasal dari 22 sekolah yang tidak melaksanakan program selama masa studi. 

Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial 
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literacy, social training dan saving attitudes serta saving behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.14 Model analisis pengaruh financial literacy dan social training 

terhadap saving attitudes dan saving behavior pada anak sekolah dasar di Uganda, 

sebelah Berry, Karlan, dan Pradhan, sumber: Supanantaroek et al. (2016). 

Te’eni-Harari (2016) melakukan penelitian tentang peran keterlibatan 

dalam menabung uang (ISM) untuk memahami lebih baik perilaku menabung dari 

seorang anak dan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses 

literasi keuangan diantara anak-anak. Penelitian yang diteliti oleh Te’eni-Harari 

(2016) dilaksanakan dengan melakukan wawancara tatap muka secara langsung 

berdasarkan kuesioner yang terstruktur pada 103 siswa kelas satu dari 7 sekolah di 

wilayah pusat Israel, dengan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan kepala 

sekolah. Ketujuh sekolah yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini merupakan 

sekolah sekuler. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini 

adalah saving attitudes, saving intention, involvement in saving money (ISM), dan 

saving behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.15 Model analisis pengaruh saving attitudes, saving intention, dan 

involvement in saving money (ISM) terhadap saving behavior pada siswa kelas 

satu dari sekolah di wilayah pusat Israel, sumber: Te’eni-Harari (2016). 

Widyastuti et al. (2016) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi attitude, subjective norm, dan financial literacy terhadap saving 

intention dan saving behavior pada murid guru dari universitas negeri di Jakarta, 

Indonesia. Penelitian yang diteliti oleh Widyastuti et al. (2016) dilaksanakan 

dengan melakukan survei secara online pada 212 responden dengan rentang usia 

dari 17 tahun sampai 25 tahun. Variabel-variabel independen yang terdapat pada 

penelitian ini adalah attitude, subjective norm, financial literacy dan saving 

intention sebagai variabel intervening serta saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

Gambar 2.16 Model analisis pengaruh attitude, subjective norm, dan financial 

literacy terhadap saving intention dan saving behavior pada murid guru dari 

universitas negeri di Jakarta, Indonesia yang berumur 17 tahun sampai 25 tahun, 

sumber: Widyastuti et al. (2016). 
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Ahmad et al. (2015) melakukan penelitian tentang hubungan antara saving 

behavior dengan financial management practice, financial distress, dan financial 

literacy pada staf akademik dan administrasi di Islamic University College 

Selangor (KUIS). Penelitian yang diteliti oleh Ahmad et al. (2015) dilaksanakan 

dengan pembagian kuesioner sebanyak 150 kuesioner kepada staf akademik dan 

administrasi di Islamic University College Selangor (KUIS). Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial management 

practice, financial distress, financial literacy, dan saving behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.17 Model analisis pengaruh financial management practice, financial 

distress, dan financial literacy terhadap saving behavior pada staf akademik dan 

administrasi di Islamic University College Selangor (KUIS), sumber: Ahmad et 

al. (2015). 

Akben-Selcuk (2015) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi perilaku keuangan di kalangan mahasiswa di Turkey. Penelitian 

yang diteliti oleh Akben-Selcuk (2015) dilaksanakan dengan melakukan 

wawancara tatap muka yang berlangsung selama 20 menit per responden. 

Formulir survei termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku keuangan 

siswa, sikap keuangan, dan tingkat pengetahuan keuangan serta pertanyaan 

tentang faktor sosio-demografi dan beberapa variabel psikologis. Data yang 
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digunakan untuk penelitian ini berasal dari survei nasional terhadap 1,539 

mahasiswa di Turkey, dimana terdapat 748 mahasiswa perempuan dan 791 

mahasiswa laki-laki dari 3 universitas swasta dan 14 universitas negeri. Variabel-

variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial literacy, 

financial socialization agents, attitude towards money, dan student’s gender, 

student’s class rank sebagai variabel control serta saving behavior sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model analisis pengaruh financial literacy, financial socialization 

agents, dan attitude towards money terhadap student’s gender, student’s class 

rank, dan saving behavior pada 1,539 mahasiswa di Turkey, sumber: Akben-

Selcuk (2015). 

Alwi et al. (2015) melakukan penelitian tentang hal-hal utama yang dapat 

mempengaruhi savings habits dalam milenium atau gen Y di Malaysia. Penelitian 

yang diteliti oleh Alwi et al. (2015) dilaksanakan dengan pembagian 70 kuesioner 

kepada mahasiswa gen Y yang berusia diantara 20 tahun sampai 24 tahun di 

Universitas Taylor, Klang Valley. Target populasi dari survei ini terdiri dari 

mahasiswa sarjana terutama dari Accounting and Finance, Finance and 
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Economics, Banking and Finance, dan Business Administrations. Variabel-

variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial literacy, 

parental socialization, peer influence, self-dominance dan saving behavior 

sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model analisis pengaruh financial literacy, parental socialization, 

peer influence, dan self-dominance terhadap saving behavior pada mahasiswa gen 

Y yang berusia diantara 20 tahun sampai 24 tahun di Universitas Taylor, Klang 

Valley, sumber: Alwi et al. (2015). 

Chudzian et al. (2015) melakukan penelitian tentang perbedaan antara 

anak muda yang menabung dan anak muda yang tidak menabung uang dalam hal 

motif dan sikap anak muda Georgia terhadap saving. Penelitian yang diteliti oleh 

Chudzian et al. (2015) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner secara acak 

kepada 450 responden dengan rentang usia 18-34 tahun di Georgia. Variabel-

variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah age, education level, 

family status, dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Financial Literacy 

Saving Behavior 

 

Parental Socialization 

Peer Influence 

Self-Dominance 
Variabel Independen  

Erliana. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



27 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model analisis pengaruh age, education level, dan family status 

terhadap saving behavior pada anak muda Georgia, sumber: Chudzian et al. 

(2015). 

Jamal et al. (2015) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi saving behavior diantara siswa perguruan tinggi di Kota Kinabalu, 

Sabah. Penelitian yang diteliti oleh Jamal et al. (2015) dilaksanakan dengan 

pembagian kuesioner kepada mahasiswa yang belajar di universitas negeri dan 

swasta di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Variabel-variabel independen yang 

terdapat pada penelitian ini adalah peer influence, family influence, financial 

literacy, dan financial attitude sebagai variabel mediator serta saving behavior 

sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model analisis pengaruh peer influence, family influence, dan 

financial literacy terhadap financial attitude dan saving behavior pada siswa 

perguruan tinggi di Kota Kinabalu, Sabah, sumber: Jamal et al. (2015). 

Peer Influence 

Saving 

Behavior 

 

Variabel Mediator 

Family Influence 

Financial Literacy 

Financial Attitude 

Age 

Saving Behavior 

 

Education Level 

Family Status Variabel Independen 

Variabel Independen 

Erliana. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



28 
 

Universitas Internasional Batam 

Firmansyah (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh dari latar 

belakang keluarga terhadap saving behavior seorang mahasiswa, dimana 

penelitian ini mahasiswa perguruan tinggi di Jabodetabek, Indonesia dipilih 

sebagai sumber informasi. Penelitian yang diteliti oleh Firmansyah (2014) 

dilaksanakan dengan pembagian kuesioner secara acak sebanyak 300 kuesioner 

kepada mahasiswa di daerah Jabodetabek. Variabel-variabel independen yang 

terdapat pada penelitian ini adalah parents’ motivation, parents’ experience, 

lifestyle, dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Model analisis pengaruh parents’ motivation, parents’ experience, 

dan lifestyle terhadap saving behavior pada mahasiswa perguruan tinggi di 

Jabodetabek, Indonesia, sumber: Firmansyah (2014). 

Wenfeng (2014) melakukan penelitian tentang karakteristik saving 

behavior dari pekerja migran dengan analisis data. Penelitian yang diteliti oleh 

Wenfeng (2014) dilaksanakan dengan pembagian 1,816 kuesioner kepada pekerja 

migran di Shenzhen, Dongguan, Zhongshan, Chengdu, dan Xiamen. Variabel-

variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah income, location 

time, plan, consumption, education, age, gender, dan saving behavior sebagai 

variabel dependen. 

Balint et al. (2013) melakukan penelitian tentang hubungan saving habits 

dalam jangka panjang terhadap financial knowledge pada mahasiswa Hungarian. 
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Penelitian yang diteliti oleh Balint et al. (2013) dilaksanakan dengan pembagian 

kuesioner kepada 323 mahasiswa Hungarian yang sudah ditentukan untuk 

penelitian. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah 

financial knowledge dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model analisis pengaruh income, location time, plan, consumption, 

education, age, dan gender terhadap saving behavior pada pekerja migran di 

Shenzhen, Dongguan, Zhongshan, Chengdu, dan Xiamen, sumber: Wenfeng 

(2014). 

 

 

Gambar 2.24 Model analisis pengaruh financial knowledge terhadap saving 

behavior pada mahasiswa Hungarian, sumber: Balint et al. (2013). 

Ismail et al. (2013) melakukan penelitian tentang hal-hal yang dapat 

mempengaruhi saving behavior. Penelitian yang diteliti oleh Ismail et al. (2013) 

dilaksanakan dengan cara pembagian 150 kuesioner kepada karyawan Maybank 

Berhad, diambil dari daftar Group Risk Management yang terdiri dari 6 
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departemen, yaitu Credit Risk Management, Market Risk Management, Liquidity 

Risk Management, Operational Risk Management, Business Continuity 

Management, dan Regional Market Risk. Variabel-variabel independen yang 

terdapat pada penelitian ini adalah services quality, religious belief, knowledge, 

social influence, media advertisement dan saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Model analisis pengaruh services quality, religious belief, 

knowledge, social influence, dan media advertisement terhadap saving behavior 

pada karyawan Maybank Berhad, sumber: Ismail et al. (2013). 

Mahdzan dan Tabiani (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh dari 

financial literacy terhadap individual saving dalam pasar yang sedang 

berkembang di Malaysia. Penelitian yang diteliti oleh Mahdzan dan Tabiani 

(2013) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner sebanyak 200 kuesioner kepada 

individu Malaysia seperti pekerja, mahasiswa sarjana, ibu rumah tangga, dan 

orang pengangguran yang berada di perkotaan Malaysia daerah Klang Valley. 

Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah financial 

literacy dan saving behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.26 Model analisis pengaruh financial literacy terhadap saving behavior 

pada individu di Malaysia, sumber: Mahdzan dan Tabiani (2013). 

Falahati dan Paim (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh moderasi 

dari gender dalam hubungan antara childhood consumer experiences, influence of 

primary and secondary socialization agents, financial knowledge serta financial 

skill terhadap saving behavior pada mahasiswa perguruan tinggi. Penelitian yang 

diteliti oleh Falahati dan Paim (2012) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner 

sebanyak 350 kuesioner kepada mahasiswa universitas negeri dan swasta di 

Malaysia. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah 

financial knowledge, childhood consumer experiences, primary and secondary 

socialization agent’s influence, financial skill, dan gender sebagai variabel 

moderating serta saving behavior sebagai variabel dependen. 

Fisher dan Anong (2012) melakukan penelitian tentang bagaimana saving 

motives terkait dengan saving habits dengan menggunakan klasifikasi tabungan 

psikologis Katona (1975), dimana rumah tangga menabung secara teratur 

(diskresioner), menabung dengan tidak beraturan (residual), dan tidak menabung. 

Penelitian yang diteliti oleh Fisher dan Anong (2012) dilaksanakan dengan 

melakukan wawancara kepada 4,422 rumah tangga, dimana 2,915 berasal dari 

sampel probabilitas daerah dan 1,507 berasal dari daftar sampel. Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah saving motives dan saving 

behavior sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.27 Model analisis pengaruh financial knowledge, childhood consumer 

experiences, influence of primary and secondary socialization agents, dan 

financial skill terhadap gender dan saving behavior pada mahasiswa di universitas 

Malaysia, sumber: Falahati dan Paim (2012). 

 

 

Gambar 2.28 Model analisis pengaruh saving motives terhadap saving behavior 

pada 4,422 rumah tangga, sumber: Fisher dan Anong (2012). 

Lee dan Lown (2012) melakukan penelitian tentang bagaimana pendidikan 

keuangan, pembelian impulsif, dan faktor sosio-demografi mempengaruhi saving 

behavior dari 500 mahasiswa Korea. Penelitian yang diteliti oleh Lee dan Lown 

(2012) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner secara online yang memakan 

waktu sekitar 10 menit untuk menjawabnya kepada 500 mahasiswa sarjana yang 

menghadiri 7 universitas negeri di Korea Selatan. Universitas-universitas tersebut 

terletak di Seoul, Gyeonggi-do, Chungcheong-do, Gangwon-do, Gyeongsang-do, 

dan Jeonra-do. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini 
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adalah financial education, impulsive buying, family/social background, dan 

saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.29 Model analisis pengaruh financial education, impulsive buying, dan 

family/social background terhadap saving behavior pada mahasiswa Korea 

Selatan, sumber: Lee dan Lown (2012). 

Salikin et al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh dari latar 

belakang orangtua terhadap saving attitude antara mahasiswa di universitas negeri 

Malaysia. Penelitian yang diteliti oleh Salikin et al. (2012) dilaksanakan dengan 

pembagian kuesioner sebanyak 2146 kuesioner kepada mahasiswa dari 6 fakultas 

mulai dari program studi bisnis dan non bisnis di USIM. Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah household income, parents’ 

education background, dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.30 Model analisis pengaruh household income dan parents’ education 

background terhadap saving behavior pada mahasiswa universitas negeri 

Malaysia, sumber: Salikin et al. (2012). 

Thung et al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh dari financial 

literacy, parental socialization, peer influence, dan self-control terhadap saving 
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behavior antara mahasiswa di universitas Malaysia. Penelitian yang diteliti oleh 

Thung et al. (2012) dilaksanakan dengan pembagian kuesioner kepada 420 

mahasiswa dari Universitas Malaysia, Universitas Utara Malaysia, Universitas 

Sains Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Universitas Tunku Abdul Rahman, 

dan Multimedia University. Variabel-variabel independen yang terdapat pada 

penelitian ini adalah financial literacy, parental socialization, peer influence, self-

control, dan saving behavior sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Model analisis pengaruh financial literacy, parental socialization, 

peer influence, dan self-control terhadap saving behavior pada mahasiswa di 

universitas Malaysia, sumber: Thung et al. (2012). 

Brown dan Taylor (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh saving 

behavior pada anak yang berusia 11 tahun sampai 15 tahun dengan menggunakan 

data panel yang diambil dari British Household Panel Survey Youth 

Questionnaire. Penelitian yang diteliti oleh Brown dan Taylor (2011) 

dilaksanakan dengan menggunakan British Household Panel Survey (BHPS), 

dimana survei ini dilakukan oleh Institute for Social and Economic. Jumlah 

penelitian ini sekitar 10.000 wawancara individual tahunan. Wawancara 

individual dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu tahun 1991 dan tahun 2008. 

Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah hours of 
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paid work, saving behavior of parents, financial optimism, dan parental 

allowances sebagai variabel moderating serta saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Model analisis pengaruh hours of paid work, saving behavior of 

parents, dan financial optimism terhadap parental allowances dan saving 

behavior pada anak yang berusia 11 tahun sampai 15 tahun, sumber: Brown dan 

Taylor (2011). 

Delafrooz dan Paim (2011) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

saving behavior dan financial problem terhadap financial literacy, financial 

stress, dan financial management practice pada pekerja di Malaysia. Penelitian 

yang diteliti oleh Delafrooz dan Paim (2011) dilaksanakan dengan pembagian 

kuesioner kepada 2246 karyawan di sektor publik dan swasta, dimana 1122 

karyawan berasal dari sektor publik dan 1124 karyawan berasal dari sektor 

swasta. Variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah 

financial literacy, financial management practice, financial stress, dan saving 

behavior sebagai variabel dependen. 

Seong et al. (2011) melakukan penelitian tentang efek dari faktor 

psikologis seperti pengaruh sosial, sikap terhadap tabungan, dan self-control pada 

penabung di Malaysia. Penelitian yang diteliti oleh Seong et al. (2011) 
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dilaksanakan dengan pembagian kuesioner sebanyak 500 kuesioner kepada 

penabung yang tinggal di Klang Valley dan berusia 21 tahun ke atas. Variabel-

variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah social influence, 

attiude towards saving, self-control, dan saving behavior sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Model analisis pengaruh financial literacy, financial management 

practice dan financial stress terhadap saving behavior pada pekerja Malaysia, 

sumber: Delafrooz dan Paim (2011). 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Model analisis pengaruh social influence, attiude towards saving, 

dan self-control terhadap saving behavior pada penabung yang tinggal di Klang 

Valley, sumber: Seong et al. (2011). 

Fisher dan Montalto (2010) melakukan penelitian tentang hal-hal yang 

dapat mempengaruhi saving motives dan saving horizon dengan menggunakan 

dataset perwakilan nasional, the Survey of Consumer Finances. Penelitian yang 

diteliti oleh Fisher dan Montalto (2010) dilaksanakan dengan pembagian 
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kuesioner secara acak kepada 3823 responden. Variabel-variabel independen yang 

terdapat pada penelitian ini adalah saving motives, saving horizon, dan saving 

behavior sebagai variabel dependen. 

 

  

Gambar 2.35 Model analisis pengaruh saving motives dan saving horizon 

terhadap saving behavior, sumber: Fisher dan Montalto (2010). 

Sabri dan MacDonald (2010) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara saving behavior dan financial problem terhadap financial literacy pada 

mahasiswa di Malaysia. Penelitian yang diteliti oleh Sabri dan MacDonald (2010) 

dilaksanakan dengan pembagian kuesioner sebanyak 3850 kuesioner kepada 

mahasiswa di universitas negeri dan swasta di Malaysia, dimana dipilih 11 

universitas secara acak yaitu 6 universitas negeri dan 5 universitas swasta, 

masing-masing universitas dipilih 350 mahasiswa secara acak. Variabel-variabel 

independen yang terdapat pada penelitian ini adalah childhood consumer 

experiences, financial socialization, financial literacy, dan saving behavior serta 

financial problem sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.36 Model analisis pengaruh childhood consumer experiences, financial 

socialization dan financial literacy terhadap saving behavior dan financial 

problem pada mahasiswa di universitas Malaysia, sumber: Sabri dan MacDonald 

(2010). 

 

2.2  Definisi Variabel Dependen 

Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan oleh penulis adalah 

saving behavior. Saving dalam arti sederhana adalah kelebihan pendapatan 

dibanding semua pengeluaran, dimana pengeluaran disebut juga sebagai 

konsumsi, seperti iuran hidup dan asuransi (jika ada), dan saving behavior adalah 

aktivitas menyimpan uang setelah mereka gunakan untuk kekayaan mereka 

sendiri (Alwi, Hashim, & Ali, 2015). 

Saving behavior sangat penting untuk setiap individu dalam memenuhi 

rasa keamanan dan stabilitas bagi individu tersebut. Saat ini, banyak orang yang 

hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang sehingga saving behavior memiliki 

peranan penting bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang untuk 

mendukung finansial yang bisa digunakan pada saat mendesak. 

Pengetahuan terhadap pentingnya saving untuk kebutuhan ekonomi sangat 

menetukan jumlah dan jenis saving yang akan diambil. Kurangnya pengetahuan 
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individu terhadap pentingnya saving menyebabkan tidak adanya persiapan dana 

untuk kebutuhan mendesak, tidak mempunyai rencana untuk hari pensiun, dan 

juga mempengaruhi tingkat kekayaan individu tersebut. Individu yang memiliki 

finansial yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang 

luas, memiliki tabungan, dan selalu berhemat dalam kehidupan sehari-hari. 

Saving behavior termasuk salah satu kategori dari perilaku keuangan, 

dimana perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur 

dana keuangan sehari-hari. Perilaku keuangan juga merupakan teori yang 

didasarkan pada ilmu psikologi untuk memahami hal yang mempengaruhi 

perilaku investor. 

 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Family Influence terhadap Saving Behavior 

Keluarga berperan penting dalam mengembangkan perilaku keuangan 

anak melalui financial socialization yang didefinisikan oleh Firmansyah (2014), 

sehingga orangtua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam mengelola 

urusan keuangan mereka. Ketika orangtua menunjukkan perilaku keuangan yang 

positif, mereka akan menjadi panutan dalam peran keuangan untuk anak-anaknya 

dan memicu sikap dan perilaku positif diantara anak dan orangtua. 

Financial socialization ini merupakan kegiatan yang dilakukan orangtua 

dengan memberikan sosialisasi tentang mengelola keuangan kepada anaknya 

untuk memberikan pengetahuan mengenai masalah keuangan. Sosialisasi 

keuangan juga dapat diberikan dengan cara mengajarkan anak tentang sikap hidup 
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diikuti dengan perilaku keuangan orang tua sehingga secara tidak langsung dapat 

berdampak pada pandangan dan kebiasaan secara positif ataupun negatif pada 

perilaku menabung anak tersebut. 

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Kagotho et al. (2017), Jamal et al. 

(2015), Firmansyah (2014), serta Falahati dan Paim (2012) memberikan 

penjelasan bahwa family influence mempunyai hubungan signifikan secara positif 

terhadap saving behavior. Para peneliti-peneliti terdahulu menemukan bahwa 

pengaruh dari keluarga membawa dampak yang jelas terhadap perilaku menabung 

anak. Apabila orangtua menjadi panutan yang positif dalam perilaku menabung, 

maka anak akan mengikuti perilaku menabung yang positif dari orangtua karena 

orangtua memberikan sosialisasi keuangan dan memotivasi anak dari pengalaman 

orangtua itu sendiri. 

 

2.3.2  Pengaruh Peer Influence terhadap Saving Behavior 

Peer influence adalah kelompok-kelompok sosial dimana kelompok 

tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama seperti tingkat usia yang sama dan 

lainnya. Falahati dan Paim (2012) menemukan bahwa orang yang memiliki 

preferensi yang sama cenderung tergabung dalam kelompok yang sama, sehingga 

menciptakan korelasi antara perilaku individu dan kelompok. 

Peer influence bisa memprediksi perilaku keuangan individu karena peer 

influence memiliki peran yang penting pada tingkat perkembangan seorang 

individu mengenai informasi-informasi dari dunia luar. Peer influence juga dapat 

mempengaruhi perilaku menabung seorang individu dikarenakan pengaruh dari 
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kondisi lingkungan disekitarnya seperti sifat dan perilaku dari teman sebaya yang 

dapat memberikan dampak secara positif dan negatif terhadap perilaku menabung 

individu tersebut. 

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Jamal et al. (2015) serta Falahati 

dan Paim (2012) memberikan penjelasan bahwa peer influence mempunyai 

hubungan signifikan secara positif terhadap saving behavior. Para peneliti-peneliti 

terdahulu menemukan bahwa sifat dan perilaku dari seorang individu sering 

dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan sekitarnya seperti teman sebaya, dimana 

teman sebaya ini adalah sumber informasi dari seorang individu tentang dunia 

luar. 

 

2.3.3  Pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

Financial Literacy dapat didefinisikan sebagai cara orang dalam 

mengelola keuangan mereka dalam hal asuransi, investasi, menabung, dan 

penganggaran (Jamal, Ramlan, Karim, Mohidin, & Osman, 2015). Kemampuan 

seseorang dalam mengelola keuangan atau mempunyai pengetahuan tentang 

keuangan ditentukan dari pengalaman, keahlian, kebutuhan orang, dan bisa 

memberikan dampak yang positif di pasar dan layanan keuangan. 

Sabri dan MacDonald (2010) mendefinisikan financial literacy sebagai 

kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat dan mengambil keputusan yang 

efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang, sedangkan Delafrooz dan 

Paim (2011) mendefinisikan financial literacy sebagai menjadi berpengetahuan 

luas dan terjamin dalam bidang penghematan dan pengeluaran, penganggaran dan 
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ukuran literasi keuangan harus menunjukkan keadaan individu. Pengetahuan 

seharusnya hanya diuji terhadap kebutuhan dan keadaan individu daripada 

terhadap keseluruhan rangkaian produk dan layanan keuangan, beberapa 

diantaranya tidak akan mereka gunakan atau butuhkan. 

Financial literacy memberikan pengetahuan dan keterampilan keuangan 

dimana merupakan alat yang dibutuhkan bagi individu untuk membuat keputusan 

keuangan dan mengelola keuangan pribadi secara efisien. Ketidaktahuan tentang 

financial literacy dapat membatasi kemampuan seorang individu dalam membuat 

keputusan mengenai keuangan dengan tepat. Apabila individu tersebut tidak bisa 

mengelola keuangan pribadinya dengan baik, maka dapat mengakibatkan kerugian 

dalam keuangan sehingga diperlukannya peningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan tentang keuangan agar dapat membantu dalam mengambil keputusan 

tentang keuangan dengan lebih tepat dan baik. 

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Jamal et al. (2015), Mahdzan dan 

Tabiani (2012), Delafrooz dan Paim (2011), serta Sabri dan MacDonald (2010) 

memberikan penjelasan bahwa financial literacy mempunyai hubungan signifikan 

secara positif terhadap saving behavior. Para peneliti-peneliti terdahulu 

menemukan bahwa seorang individu yang mempunyai tingkat pengetahuan 

tentang keuangan yang tinggi lebih cenderung untuk mempunyai tabungan sendiri 

dan dapat mengelola keuangannya dengan tepat. Individu dengan tingkat 

pengetahuan tentang keuangan yang tinggi mempunyai tabungan sendiri karena 

individu tersebut mengetahui pentingnya menabung agar dapat berguna pada saat 

keadaan mendesak. 
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2.3.4  Pengaruh Financial Knowledge terhadap Saving Behavior 

Financial Knowledge merupakan pengetahuan tentang keuangan yang 

digunakan individu untuk mengambil keputusan keuangan dengan tepat. 

Financial knowledge sama seperti financial literacy dimana kedua variabel 

tersebut penting untuk individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat 

dan mengelola keuangan individu tersebut. 

Ketidaktahuan tentang financial knowledge juga akan berdampak negatif 

terhadap pengelolaan keuangan individu karena individu tidak tahu cara 

mengelola keuangan dengan benar. Selain itu, rendahnya financial knowledge bisa 

berdampak kurangnya minat individu untuk menabung. Apabila individu 

memiliki financial knowledge tinggi, individu akan menabung karena individu 

tersebut mengetahui pentingnya menabung. 

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Falahati dan Paim (2012) 

memberikan penjelasan bahwa financial knowledge mempunyai hubungan 

signifikan secara positif terhadap saving behavior. Para peneliti-peneliti terdahulu 

menemukan bahwa financial knowledge dapat memberikan pengetahuan yang 

jelas tentang mengelola keuangan dengan tepat dan pentingnya untuk menabung 

kepada semua individu. 

 

2.3.5  Pengaruh Childhood Consumer Experiences terhadap Saving Behavior 

Childhood consumer experiences merupakan pengalaman yang 

berhubungan dengan keuangan semasa anak-anak, seperti diajarkan orangtua 

untuk menabung dari kecil. Semakin dini anak memperoleh pengalaman di bidang 
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keuangan akan berpengaruh baik pada sikap dan perilaku keuangan anak di masa 

depan. 

Pengalaman yang berhubungan dengan keuangan semasa anak-anak bisa 

berupa hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang positif seperti diajarkan 

menabung dari kecil oleh orangtua sehingga perilaku menabung akan menjadi 

sebuah kebiasaan hingga anak tersebut sudah dewasa. Hal yang negatif seperti 

diberikan uang tetapi tidak digunakan untuk menabung sehingga akan 

berpengaruh negatif kepada anak ketika dewasa suka menghabiskan uang. 

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Falahati dan Paim (2012) serta Sabri 

dan MacDonald (2010) memberikan penjelasan bahwa childhood consumer 

experiences mempunyai hubungan signifikan secara positif terhadap saving 

behavior. Para peneliti-peneliti terdahulu menemukan bahwa seorang individu 

yang mempunyai sifat yang suka menabung umumnya dikarenakan pengalaman 

dari masa kecil individu tersebut dimana individu tersebut dari kecil sudah 

diajarkan oleh orangtuanya untuk menabung dan kebiasaan positif ini bisa 

terbawa hingga individu tersebut sudah dewasa. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, landasan teori dari penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, hubungan dari 

masing-masing variabel dapat dinyatakan dalam bentuk model penelitian yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.37 dibawah ini: 
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Gambar 2.37 Model analisis pengaruh family influence, peer influence, financial 

literacy, financial knowledge, dan childhood consumer experiences terhadap 

saving behavior pada mahasiswa di kota Batam, sumber: Data primer diolah 

(2019). 

Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1:  Family Influence berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior pada mahasiswa di Kota Batam. 

H2:  Peer Influence berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior 

pada mahasiswa di Kota Batam. 

H3:   Financial Literacy berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior pada mahasiswa di Kota Batam. 

H4:   Financial Knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior pada mahasiswa di Kota Batam. 

H5:   Childhood Consumer Experiences berpengaruh signifikan positif terhadap 

saving behavior pada mahasiswa di Kota Batam. 

Family Influence 

Saving Behavior 

 

Peer Influence 

Financial Literacy 

Financial Knowledge 

Childhood Consumer 

Experiences 

Variabel Independen 

Erliana. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa di Kota Batam. 
UIB Repository©2019




