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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

 

Ilmu ekonomi  dekat dengan kehidupan bermasyarakat, hampir semua hal 

terlibat dengan ekonomi dan hal tersebut membuat banyak orang mulai 

mengembangkannya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat 

mencerminkan apakah perekonomian pada negara tersebut sedang rendah atau 

tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ditentukan oleh tingkat tabungan 

dan investasi. Dengan demikian kegiatan menabung dapat membantu usaha 

meningkatkan ekonomi suatu negara yang kelak ketika tabungan sudah terkumpul, 

dana tersebut dapat dialokasikan ke berbagai macam investasi. 

Pada tahun 2016 Go Banking Rates (GBR) di Amerika mengemukakan 

generasi millennial memiliki saldo yang kurang dari 1000 dollar US dan hamper 

separuh responden tidak memiliki tabungan sama sekali Setiawan (2018). Hal 

tersebut juga terjadi di Indonesia. Laporan dari HSBC menunjukan sebanyak 58% 

generasi milenial mulai menabung pada usia 26 tahun, sedangkan kaum milenial 

di Indonesia mulai menabung pada usia 27 tahun Fadli (2017). Berdasarkan 

paparan Menteri keuangan Sri Mulyani, generasi milenial di Indoensia belum 

sepenuhnya memiliki kekuatan finansial yang kuat karena belum memiliki 

tabungan seperti generasi tua Hidayat (2019). 

Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri saat ini masyarakat semakin gemar 

dalam hal menabung. Tercatat data yang dirilis oleh OJK selama 2016 jumlah 

dana yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan Kepri per Desember 2016  
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sebesar Rp 49,91 triliun atau tumbuh 8,15% dari tahun sebelumnya, komposisi 

terbesar berasal dari tabungan yaitu Rp 20,26 triliun (40,59%), deposito Rp 16,52 

triliun (33,09%), dan giro Rp 13,14 triliun (26,32%). 

Jumlah penduduk di Batam pada tahun 2016 menurut sumber Badan pusat 

statistic di Kepulauan Riau bahwa jumlah penduduk yang terbanyak berumur 20 

tahun sampai dengan 39 tahun. Proporsi dari kalangan tersebut memiliki jumlah 

sebesar 43,59% dari total penduduk, 0 sampai dengan 19 tahun dengan proporsi 

sebesar 37,07%, dan umur yang lebih dari 40 tahun dengan proposi sebesar 

19,34% dari total penduduk di Batam (kepri.bps.co.id). 

 

Gambar 1.1 Persentase penduduk di Batam berdasarkan umur, sumber: 

Kepri.bps.co.id (2017). 

Dari paparan tersebut sangat penting untuk meneliti perilaku menabung 

generasi milenial di Kota Batam. Kebiasaan menabung dari generasi milenial 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu family influence, peer influence, self-

control, dan financial literacy. Dengan masalah dan latar belakang ini, penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitan dengan judul “Pengaruh Family 

influence, Peer influence, Self -Control, dan Financial Literacy terhadap 

Saving Behavior pada Generasi Milenial di Kota Batam” yang bertujuan untuk 
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meneliti faktor yang mempengaruhi tingkat menabung. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Dengan adanya latar belakang yang sudah peniliti buat diatas, lalu dengan ini 

peneliti merumuskan masalah yang diangkat ke dalam studi ini sebagai berikut: 

1. Apakah family influence berpengaruh terhadap saving behavior pada generasi 

milenial di Kota Batam? 

2. Apakah peer influence berpengaruh terhadap saving behavior pada generasi 

milenial di Kota Batam? 

3. Apakah self-control berpengaruh terhadap saving behavior pada generasi 

milenial di Kota Batam? 

4. Apakah financial literacy berpengaruh terhadap saving behavior pada generasi 

milenial di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Dengan latar belakang yang sudah peniliti buat diatas dan rumusan masalah 

yang telah dibuat  sebelumnya, peneliti bermaksud membuat tujuan dari 

permasalahan yang telah dibuat, maka tujuan yang akan diteliti adalah: 

1. Untuk memahami dan mengetahui family influence berpengaruh terhadap 

saving behavior pada generasi milenial di Kota Batam. 

2. Untuk memahami dan mengetahui peer influence berpengaruh terhadap 

saving behavior pada generasi milenial di Kota Batam. 

3. Untuk memahami dan mengetahui self-control berpengaruh terhadap saving 
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behavior pada generasi milenial di Kota Batam. 

4. Untuk memahami dan mengetahui financial literacy berpengaruh terhadap 

saving behavior pada generasi milenial di Kota Batam. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Berguna untuk memberi masukan kepada lembaga keuangan pemerintah 

seperti OJK dan BEI untuk mengajak para generasi milenial dalam 

menabung. 

2. Berguna untuk memberi masukan kepada perbankan bahwa faktor apa saja 

yang menyebabkan susahnya generasi milenial dalam menabung. 

3. Berguna untuk menjadi referensi untuk studi lebih lanjut bagi akademisi 

kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada studi ini ditulis untuk memberikan gambaran 

secara menyeluruh isi dari studi ini. Berikut sistematika penulisan yang peneliti 

ringkas yang terdiri dari lima bab.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar 

belakang menjelaskan tentang permasalahan penelitian. Rumusan 

masalah menjelaskan pertanyaan mengenai masalah yang dipertanyakan 

distudi ini. Tujuan dan manfaat menjelaskan tentang untuk apa 
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penelitian ini dibuat dan apa fungsinya bagi mahasiswa-mahasiswa. 

Sistematika penulisan adalah gambaran ringkasan dari penelitian yang 

dibahas dalam setiap babnya. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang menunjang penelitian 

yang akan dilakukan. Dan juga terdapat penelitian yang sudah ada 

sebagai referensi dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Di penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif ini merupakan metode yang bekerja dengan cara  

melakukan pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian yang 

menggunakan angket atau kuisioner sebagai media utama. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 

Bab Hasil dan analisis menjelaskan mengenai hasil eksperimen beserta 

analisanya, yang dimana hasilnya didapat dari angket atau kuisioner. 

BAB V PENUTUP 

Bab Penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dari pihak yang bersangkutan atau yang 

telah mebaca isi penelitian ini. 
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