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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era milenial kini, uang merupakan kekuatan tertinggi di dunia 

karena uang merupakan sarana untuk bertransaksi yang digunakan di seluruh 

belahan dunia. Uang juga memiliki banyak peran dan fungsi yang salah satunya 

adalah untuk mengukur perekonomian sebuah negara dan dapat mengukur laju 

perkembangan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat 

menjadi sebuah ancaman bagi negara tersebut. 

Kota Batam merupakan kota yang pesat akan pertumbuhan ekonominya, 

kota ini mempunyai potensi dan kemampuan dalam memberi kontribusi terhadap 

kemajuan ekonomi Nasional maupun di area sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi 

kota ini diperkirakan 8.39% pada tahun 2013 yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka dari itu wilayah ini 

dijadikan pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional bagi Provinsi Kepulauan 

Riau(Bpbatam.go.id).
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Tabel 1.1 

Jumlah Tabungan Masyarakat Kota Batam 

Periode Jumlah Tabungan (dlm Juta 

Rp.) 

Presentase 

Oktober 2017 Rp 14.418.100 0 

November 2017 Rp 15.272.541 5,93% 

Desember 2017 Rp 15.729.449 2,99% 

Januari 2018 Rp 15.729.449 0,00% 

Februari 2018 Rp  15.555.835 -1,10% 

Maret 2018 Rp 15.611.203 0,36% 

April 2018 Rp 15.590.776 -0,13% 

Mei 2018 Rp 15.946.736 2,28% 

Juni 2018 Rp 16.122.587 1,10% 

Sumber: Bank Indonesia (2018). 

Jumlah tabungan masyarakat dapat kita lihat pada tabel 1.1 yang 

menyatakan bahwasannya pada bulan Februari 2018, jumlah tabungan masyarakat 

sempat menurun dan terjadi fluktuasi dari bulan bulan Oktober 2017 sampai 

dengan bulan Juni 2018. Pada kesempatan ini, data-data ygn telah didapatkan 

mendukung penulis untuk meneliti tentang perilaku menabung di Kota Batam. 

Tidak habis-habisnya orang membahas mengenai generasi yang sedang 

naik daun yang kita sebut generasi milenial dikarenakan generasi ini sudah 

tumbuh dewasa dan memasuki usia bekerja, harap diingat bahwa milenial yang 

dibicarakan disini adalah generasi yang melek teknologi. Terdapat beberapa 

kecenderung milenial di Jakarta (Madjid, 2017) yaitu:  
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1. Milenial tidak banyak menabung/investasi 

Hal ini dikarenakan kebanyakan mereka mengatakan jika mereka tidak 

dapat menabung karena tidak punya uang lebih dan ketika digali lebih 

dalam lagi, kebanyakan dari pengeluaran mereka habis untuk nongkrong 

di kafe atau tempat makan sepulang kantor atau pulang kuliah dan hal 

tersebut dilakukan hampir setiap harinya.  

2. Milenial sering kali tidak mau memiliki aset 

Kata kunci sharing economy sudah menjadi jargon bagi milenial di dunia 

termasuk juga di Indonesia saat ini, hal ini bisa kita lihat dari 

berkembangnya bisnis berbasis sharing dengan menggunakan iddle 

capacity dan kebanyakan berbasis teknologi, contohnya AirBnB,  Uber 

atau GoJek group danlain sebagainya. Akibatnya dapat kita lihat banyak 

milenial yang lebih nyaman menyewa rumah, kos-kosan dan apartemen 

dibanding membelinya, dan bahkan banyak juga milenial yang 

menggunakan transportasi online yang lebih murah dibanding membeli 

kendaraan, jadi dapat dilihat jika kepemilikan aset yang dimiliki juga 

menurun. 

3. status sosial pada milenial yang berbeda 

Status sosial yang diperlihatkan dalam Generasi X merupakan kunci 

mobil atau kendaraan yang dimiliki oleh seseorang dalam Generasi X, 

merek mobil yang ternama seperti BMW dan Mercy menjadi ukuran 

status dari  suksesnya  seseorang. Akan tetapi dalam generasi milenial 

saat ini, status sosial seseorang tidak hanya bergantung merek mobil apa 
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saja yang mereka miliki melainkan ke merk gadget apakah yang dapat 

mereka miliki. kamera mirrorless telepon pintar, laptop dan tablet merek 

Apple, smart watch  

4. Milenial cenderung mencari pengalaman (Travelling) 

Satu alasan yang cenderung dilakukan oleh milenial yang tidak dapat 

menabung serta melakukan investasi, dikarenakan milenial lebih sering 

menghabiskan uang dalam menemukan pengalaman dan menjelajahi 

lingkungan baru, bagi generas ini aset penting adalah mengunjungi 

tempat baru, dan adanya media soial dan teknolgi memungkinakan 

mereka untuk dapat memperlihatkan jati diri dengan memamerkan 

dimana posisi tempat yang telah dikunjungi tersebut (Madjid, 2017). 

Generasi milenial menjadi pusat perhatian dikarenakan generasi ini 

sangat boros. Menurut Pleper (2018), generasi milenial merupakan generasi yang 

berumur 23-37 tahun. Generasi milenial juga diketahui sebagai generasi Y, karena 

generasi ini lahir setelah generasi X. Milenial atau Generasi Y lahir diantara akhir 

tahun 1970 hingga 1990, jumlahnya mencapai 80 juta diseluruh dunia bersamaan 

dengan Generasi Baby Boomer yang lahir di tahun 1946 hingga 1964. Dan 

generasi ini merupakan generasi yang baru memasuki lapangan kerja. Generasi ini 

didefinikan oleh internet dan semakin tehubung dengan dunia secara global, 

generasi ini juga merupakan generasi yang sosial, opstimis dan juga memiliki 

ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain dan diri mereka sendiri. Generasi ini 

juga merupakan genarasi yang berpendidikan dan ahli dalam bidang teknologi 

(PrincetonOne.com,2013)
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Milenial di Indonesia sulit menabung lantaran kebiasaan-kebiasaan 

generasi ini lebih banyak mengkonsumsi makanan di luar dengan rata-rata lima 

kali seminggu. Ditambah dengan godaan kedai kopi seperti starbucks yang 

membuat generasi ini harus merogoh kocek untuk minum kopi. Generasi Milenial 

yang sering dikenal dengan melek teknologi ini juga dinilai sebagai generasi yang 

memiliki reputasi keuangannya tidak terlalu cemerlang (Melani, 2017). 

Syahrom, Nasrudin, Yasin, Azlan, dan Manap (2017) melakukukan 

penelitian tentang pengaruh financial management, parental socialization, peer 

influence dan self control terhadap perilaku menabung mahasiswa sarjana di 

UiTM Negeri Sembilan Kampus Seremban. financial management mempengaruhi 

perilaku menabung mahasiswa karena jika semakin tinggi pengetahuan keuangan 

seorang mahasiswa maka perilaku menabungnya semakin tinggi. Parental 

socialization mempengaruhi perilaku menabung mahasiswa karena jika orangtua 

yang sering mempraktekkan kemampuan pengaturan keuangan kepada anaknya, 

maka akan mempengaruhi perilaku keuangan anak tersebut. Peer influence 

mempengaruhi perilaku menabung mahasiswa tetapi pengaruhnya sangat rendah, 

maka dari itu pengaruh teman sebaya sangat rendah dalam perilaku menabung. 

Self Control tidak mempengaruhi perilaku menabung mahasiswa karena jika 

seorang siswa yang memiliki kontrol diri kurang cenderung menghemat lebih 

sedikit uang untuk tujuan masa depan. 

Menabung merupakan kegiatan untuk menyisihkan sebagian besar 

pendapatan atau uang yang dimiliki untuk disimpan ataupun untuk mengelolahnya 

kembali, manfaat dari menabung dapat diperoleh ketika kita melakukan kegiatan 
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menabung tersebut secara tekun dan rutin. Hal ini tujuannya adalah untuk 

menjalankan pola hidup hemat dan juga membangun karakteristik untuk tidak 

mengahamburkan uang yang tidak semestinya. Manfaat menabung juga tidak 

dipungkiri lagi, dengan menabung seseorang dapat menatap masa depan yang 

cerah, seperti contohnya uang tabungan tersebut dapat dijadikan modal usaha, 

liburan, investasi, mencegah berhutang, dan adanya ketersediaan uang disaat yang 

mendesak. Berhubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Saving Habits terhadap Generasi Milenial di Kota Batam“.  

Penelitian ini dilaksanakan  untuk dapat menganalisis pengaruh Financial 

Management, Parental Socialization, Peer Influence, dan Self Control pada 

milenial yang berumur 23-37 tahun di Kota Batam. Dalam penelitian ini variabel 

yang akan digunakan adalah variabel bebas dan terikat. Variabel bebas terdiri dari 

Financial Management, Parental Socialization, Peer Influence, dan Self Control 

sedangkan variable terikatnya adalah Saving Habits. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Penelitian terdahulu mengenai Saving Habits telah banyak mengalami 

perkembangan seiring padaberkembangnya zaman dari tahun ke tahun, dan juga 

karena adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, terdapat banyak faktor-

faktor yang bisa mempengaruhi Saving Habits, hasil yang didapatkan dari 

penelitian  terdahulu seringkali berbeda. Hal inilah yang menyebabkan mengapa 

perlu diadakannya  penelitian yang lebih lanjut., dan berdasarkan  latar belakang 
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masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebuah perumusan 

masalah yakni sebagai berikut: 

1. Apakah financial management berpengaruh terhadap saving habits pada 

kaum milenial di Kota Batam? 

2. Apakah parental socialization berpengaruh terhadap saving habits pada 

kaum milenial di Kota Batam? 

3. Apakah peer influence berpengaruh terhadap saving habits pada kaum 

milenial di Kota Batam. 

4. Apakah self control berpengaruh terhadap saving habits pada kaum 

milenial di Kota Batam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh financial management terhadap saving 

habits pada kaum milenial di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh parental socialization terhadap saving 

habits pada kaum milenial di Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh peer influence terhadap saving habits pada 

kaum milenial di Kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh self control terhadap saving habits pada 

kaum milenial di Kota Batam. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan 

pemahaman yang mendalam kepada masyarakat di Kota Batam, adapun dapat 

dijabarkan secara rinci sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga keuangan 

Sebagai referensi dimana lembaga keuangan dapat mengetahui factor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku menabung seseorang, 

dan mendorong faktor-faktor tersebut agar masyarakat semakin tertarik 

untuk menabung. 

2. Bagi milenial 

Sebagai acuan untuk menabung dan mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi milenial untuk menabung 

3. Bagi akademisi 

Sebagai referensi, dan masukan bagi peneliti atau pihak lain yang 

melakukan penelitian yang sejenis dan sebidang. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

 BAB I    :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang 

membahas pengaruh saving habit terhadap milenial di kota Batam, 
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perumusan masalah mengenai saving habit, tujuan, dan kegunaan 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II   : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan penelitian 

terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi saving habit, kerangka 

pemikiran serta hipotesis. 

 BAB III   : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data  serta interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 

penelitian. 

 BAB V   : PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Bagian akhir dari 

skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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