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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Chalimah et al. (2019) mengadakan penelitian tentang perilaku kegiatan 

menabung pada siswa SMK Negeri program bisnis dan manajemen di Semarang. 

Riset digelar dengan kuisioner sebanyak 247 siswa. Variabel dependen berupa 

perilaku kegiatan menabung dengan variabel independen peran dari orang tua, 

literasi tentang keuangan, pengendalian diri, dan persepsi akan masa depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model analisis tentang perilaku menabung pada siswa SMK Negeri 

program bisnis dan manajemen di Semarang, sumber: Chalimah et al. (2019) 

Koloba (2018) mengadakan riset tentang kepengaruhan akses credit serta 

prilaku menyisihkan dana pada siswa Generasi Y. Pengkajian digelar dengan 

penyebaran kepada 145 siswa Generasi Y Afrika. Variabel dependen perilaku 

kegiatan menabung dengan variabel independen akses terhadap kredit. 

 

Gambar 2.2 Model analisis tentang kepengaruhan akses credit serta prilaku 

menyisihkan dana pada siswa Generasi Y, sumber: Koloba (2018) 

Stromback et al. (2017) mengadakan riset yang berisikan pengusutan 

keunikan secara psikologi apa aja yang memengaruhi sikap keuangan orang. Riset 
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ini digelar dengan kuesioner sebanyak 2063 orang dari populasi swedia. 

Penelitian ini digelar dengan menggunakan variabel dependen perilaku keuangan 

dan perilaku kegiatan menabung dengan variabel independen pengendalian diri 

dilengkapi dengan variabel control antara lain tingkat penghasilan, usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pengetahuan keuangan, optimisitas, dan pemikiran 

deliberatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model analisis tentang pengusutan keunikan secara psikologi apa aja 

yang memengaruhi sikap keuangan orang, sumber: Stromback et al. (2017) 

Ariffin et al. (2017) mengadakan riset yang berisikan persepsi pelajar 

dengan literasi atau pengetahuan keuangan dan juga prilaku kegiatan menyisihkan 

dana. Penelitian digelar dengan kuisioner sebanyak 192 responden dari mahasiswa 

sarjana yang terdaftar untuk program gelar administrasi bisnis di Universitas Putra 

Malaysia. Variable dependen perilaku kegiatan menabung kemudian variable 

independennya adalah sosial orang tua, pengetahuan keuangan, pengaruhnya 

kawan dan pengendalian sendiri. 
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Gambar 2.4 Model analisis tentang persepsi pelajar dengan literasi atau 

pengetahuan keuangan dan juga prilaku menyisihkan dana, sumber: Ariffin et al. 

(2017) 

 Kagotho et al. (2017) membuat riset mengenai kaitan antar sosialisasi 

akan keuangan keluarga serta keterampilan pengelolaan keuangan beserta prilaku 

keuangan remaja. Riset digelar dengan cara penyebaran kuesioner kepada 3965 

responden kaum muda yang memiliki penghasilan minim di lima daerah 

perdesaan dan kota Kenya. Variable dependen prilaku menyisihkan dana dan 

variabel independen sosial keuangan keluarga dan keterampilan mengelola uang. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model analisis tentang kaitan antar sosialisasi akan keuangan 

keluarga serta keterampilan pengelolaan keuangan beserta prilaku keuangan 

remaja, sumber: Kagotho et al. (2017) 

Jamal et al. (2016) membuat riset mengenai faktor yang berdampak 

terhadap sikap menyisihkan dana siswa perguruan tinggi Sabah serta dampak 
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faktor mediasi perilaku dengan uang terhadap faktor pengetahuan tentang uang 

dan kebiasaan menabung. Riset ini dilaksanakan dengan kuisioner sebanyak 1728 

mahasiswa sarjana institusi pendidikan tinggi di kota-kota besar di Sabah. 

Risetnya memakai variabel dependen yakni perilaku kegiatan menabung serta 

variabel independen seperti pengendalian diri, pengaruh dari teman, pengaruh dari 

keluarga, pengetahuan tentang keuangan dan sikap terhadap keuangan sebagai 

mediasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model analisis faktor yang berdampak terhadap sikap menyisihkan 

dana siswa perguruan tinggi Sabah, Malaysia, sumber: Jamal et al. (2016) 

Harari (2016) mengadakan riset tentang menguji tugas akan keterkaitan 

dalam penghematan dana guna agar lebih mengetahui kebiasaan menyisihkan 

dana anak dan memungkinkan pengetahuan lebih dalam mengenai proses 

pengetahuan finansial pada lingkungan anak. Riset berdasar dengan wawancara 

satu-satu dari antara 103 oarang anak-anak pada kelas satu. Risetnya memakai 

variabel dependen perilaku kegiatan menabung kemudian variabel independen 

keterlibatan dalam menabung, sikap terhadap menabung, niat menabung, perilaku 

kegiatan menabung, akses terhadap uang, persepsi sikap orang tua dan teman dan 

persepsi pentingnya sikap orang tua dan teman.  
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Gambar 2.7 Model analisis menguji tugas akan keterkaitan dalam penghematan 

dana guna agar lebih mengetahui kebiasaan menyisihkan dana anak, sumber: 

Harari (2016) 

Tavor & Sharon (2016) mengadakan riset mengenai toleransi risiko dan 

kaitannya terhadap tabungan pensiun. riset digelar dengan kuisioner sebanyak 107 

responden di Israel. Variabel independen yakni jenis kelamin, status dari keluarga, 

pendidikan, status pekerjaan, penghasilan, jenis pekerjaan, kemudian keputusan 

menyimpan dijadikan variabel dependen. 

 Selcuk (2015) mengadakan penelitian mengenai faktor yang pengaruhi 

sikap keuangan mahasiswa Turki. Penelitian ini digelar dengan cara penyebaran 

kuisioner kasih 1539 orang di Turki. Dalam risetnya melibatkan variabel 

dependen perilaku keuangan beserta variabel independen perilaku kegiatan 

menabung, pengetahuan tentang keuangan, agen sosial keuangan, sikap dengan 

uang dan jenis kelamin dan tingkat kelas. 
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Gambar 2.8 Model analisis toleransi risiko dan kaitannya terhadap tabungan 

pensiun, sumber: Tavor & Sharon (2016) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model analisis tentang faktor yang pengaruhi sikap keuangan 

mahasiswa Turki, sumber: Selcuk (2015) 

Jamal et al. (2015) lakukan riset mengenai pengaruh dari dampak sosial 

pengetahuan akan keuangan dalam perilaku kegiatan menabung di lingkungan 

orang dewasa muda Malaysia berjumlah 1124 sampel. Sampel terdiri dari 

mahasiswa pelajar di universitas dan perguruan tinggi negri dan swasta di Kota 

Kinabalu, Sabah, Malaysia. Riset ini libatkan variabel dependen, yakni perilaku 
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kegiatan menabung serta memakai variabel independen, seperti perilaku sikap, 

pengetahuan tentang keuangan, pengaruh dari keluarga dan pengaruh dari teman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model analisis mengenai pengaruh dari dampak sosial pengetahuan 

akan keuangan dalam perilaku kegiatan menabung di lingkungan orang dewasa 

muda Malaysia, sumber: Jamal et al. (2015) 

Ruefenacht et al. (2015) mengadakan riset mengenai efek dari sosial serta 

perilaku terhadap penyisihan dana di tabungan jangka panjang yang didapatkan 

dari nasabah. Riset ini digelar dengan 993 responden di German. Risetnya 

melibatkan variabel dependen tabungan jangka panjang dan variabel independen 

kecemasan yang dirasakan, kepentingan yang dirasakan, norma subyektif, dan 

kualitas hubungan. Variabel kontrolnya, yaitu kontrol diri yang dirasakan dan 

penghasilan. 
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Gambar 2.11 Model analisis efek dari sosial serta perilaku terhadap penyisihan 

dana di tabungan waktu lama yang didapatkan dari nasabah, sumber: Ruefenacht 

et al. (2015) 

Suppakitjarak & Krishnamra (2015) mengadakan riset mengenai prilaku 

penghematan rumah tangga serta faktor penentu simpanan serta investasi di 

Thailand. Riset digelar dengan cara penyebaran kuisioner untuk 844 orang di 

Thailand. Variable independennya dalam penelitian ini yakni terdiri dari 

pendapatan, situasi keuangan, pengetahuan, dan perilaku kegiatan keuangan 

adalah variabel dependen. 

  

 

 

 

Gambar 2.12 Model analisis tentang prilaku penghematan rumah tangga serta 

faktor penentu simpanan serta investasi di Thailand, sumber: Suppakitjarak & 

Krishnamra (2015) 

Setyobudi et al. (2015) mengadakan riset mengenai menyelidiki perilaku 

implicit dan sikap eksplicit mengenai tabungan pada bank syariah. Penelitiannya 

digelar dengan cara penyebaran kuesioner kepada 423 responden yang diambil 

untuk mewakili segmen karyawan kelas menengah di Jakarta. Variable 

independennya dalam penelitian ini, yakni terdiri dari Implicit Attitude and 

Explicit Attitude, dan Saving Desire tugasnya variable dependen. 
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Gambar 2.13 Model analisis menyelidiki perilaku implicit dan sikap eksplicit 

mengenai tabungan pada bank syariah, sumber: Setyobudi et al. (2015) 

Chudzian et al. (2015) mengadakan riset mengenai pembeda apa yang 

terdapat dari mereka yang melakukan kegiatan menyisihkan dana dan mereka 

yang tidak menyimpankan dana didalam konteks motivasi dan juga sikap. 

Pengkajian ini digelar dengan 318 orang di Georgia. Penelitian ini melibatkan 

variabel dependen motivasi dan sikap terhadap menabung dan menggunakan 

variabel independen usia, tingkat pendidikan dan family status. 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model analisis tentang pembeda apa yang terdapat dari mereka yang 

melakukan kegiatan menyisihkan dana dan mereka yang tidak menyimpankan 

dana didalam konteks motivasi dan juga sikap, sumber: Chudzian et al. (2015) 

Alwi et al. (2015) menggelar pengkajian tentang faktor yang mampu 

pengaruhi prilaku menyisihkan dana dalam masyarakat Millenial Generasi Y 

negara Malaysia. Kajian ini dibuat memakai kuisioner kepada 70 mahasiswa 

berusia antara 20 hingga 24 di Universitas Taylor. Variabel dependennya ialah 

prilaku kegiatan menabung dengan menggunakan variable independen 

pengetahuan tentang keuangan, sosial dari orang tua, pengaruhan teman kemudian 

dominasi pribadi. 
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Sumaedi et al. (2015) mengadakan riset kepercayaan dan komitmen 

konsumen tabungan individual didalam bank syariah.  Risetnya digelar dengan 

cara penyebaran kuesioner kepada 100 nasabah yang memiliki rekening di bank 

syariah Indonesia. Variabel independent yakni komitmen, kepercayaan, 

keterlibatan ego, komunikasi dari mulut ke mulut, dan perilaku kegiatan 

menabung sebagai variable dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model analisis tentang menyelidiki faktor yang mampu pengaruhi 

prilaku menyisihkan dana dalam masyarakat Millenial Generasi Y negara 

Malaysia, sumber: Alwi et al. (2015) 

 

 

 

Gambar 2.16 Model analisis mengetahui kepercayaan dan komitmen konsumen 

tabungan individual didalam bank syariah, sumber: Sumaedi et al. (2015) 

Firmansyah (2014) mengadakan riset mengenai penyebab latar dari 

keluarga mengenai prilaku kegiatan penyisihan dana dari siswa berjumlah 300 

orang mahasiswa Jabodetabek. Penelitiannya menggunakan variable dependen 

perilaku kegiatan menabung dan variabel independen motivasi wali rumah dan 

pengalaman wali rumah.  
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Gambar 2.17 Model analisis penyebab latar dari keluarga mengenai prilaku 

kegiatan penyisihan dana dari siswa, sumber: Firmansyah (2014)  

Birari dan Patil (2014) mengadakan riset mengenai pola pengeluaran 3 

kelompok siswa SMA, S1, serta S2 Aurangabad dengan total 150 siswa sebagai 

responden. Penelitian ini melibatkan variabel independen perilaku kegiatan 

menabung dan pengeluaran dan variabel independen tingkat dari pendidikan dan 

jenis kelamin. 

 

 

 

Gambar 2.18 Model analisis pola pengeluaran 3 kelompok siswa SMA, S1, serta 

S2 Aurangabad, Maharashtra, sumber: Birari dan Patil (2014) 

Eriksson & Hermansson (2014) mengadakan riset mengenai bagaimana 

kaitan antar konsumen serta penasihat bank pengaruhi tabungan dari household. 

Variable independennya yakni penghasilan, pendidikan, pengetahuan tentang 

keuangan, tahapan siklus hidup, motif dari menabung, sikap terhadap resiko dan 

perilaku kegiatan menabung sebagai variable dependen dan The Exchange Form 

sebagai variable control. 
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Gambar 2.19 Model Analisis bagaimana kaitan antar konsumen serta penasihat 

bank pengaruhi tabungan dari household, sumber: Eriksson & Hermansson (2014) 

Mahdzan dan Tabiani (2013) mengadakan riset mengenai dampak 

pengetahuan tentang keuangan dengan perilaku menabung dari pribadi di keadaan 

pasar Malaysia. Penelitian ini digelar dengan 200 responden di Klang Valley. 

Risetnya melibatkan variabel dependen tabungan individu dan variabel 

independen pengetahuan tentang keuangan, usia, jenis kelamin, pengalaman 

bekerja, total anak, penghasilan, pendidikan, keterbukaan terhadap resiko, 

kemudian keteraturan penyisihan dana.  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model analisis dampak pengetahuan tentang uang dengan perilaku 

menabung dari pribadi di keadaan pasar Malaysia, Malaysia, sumber: Mahdzan 

dan Tabiani (2013) 

Minh et al. (2013) mengadakan riset mengenai demography prilaku 

kegiatan penyisihan dana rumah tangga daerah pedesaan negara Vietnam dengan 

jumlah responden sebanyak 4941 responden. Penelitian ini melibatkan variable 

dependen perilaku kegiatan menabung dan variable independennya adalah usia, 
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jenis kelamin, pendidikan, kegiatan menabung rumah tangga, ukuran dari rumah 

tangga, penghasilan rumah tangga, dan inflasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model analisis tentang demography prilaku kegiatan penyisihan 

dana rumah tangga daerah pedesaan negara Vietnam, sumber: Minh et al. (2013) 

 Wang (2013) mengadakan riset mengenai prilaku kegiatan penyisihan 

dana mahasiswa di universitas Chinese dengan jumlah responden sebesar 420 

siswa. Penelitian ini melibatkan variable dependen perilaku kegiatan menabung 

dan variable independen pengetahuan tentang keuangan, sosial wali rumah, 

dampak sahabat, dan pengaturan diri. 

  

 

 

 

Gambar 2.22 Model analisis tentang prilaku kegiatan penyisihan dana mahasiswa 

di universitas Chinese, sumber: Wang (2013) 

Salikin et al. (2012) mengadakan riset mengenai dampak dari latar 

belakang yang dimiliki wali rumah terhadap sikap menabung pada lingkungan 
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siswa di universitas local negara Malaysia dengan 2146 sampel. Pengkajian ini 

melibatkan variable dependen perilaku kegiatan menabung lalu variable 

independen latar belakang dari wali rumah. 

 

  

Gambar 2.23 Model analisis tentang dampak dari latar belakang yang dimiliki 

wali rumah terhadap sikap menabung pada lingkungan siswa di universitas local 

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

Lee dan Lown (2012) mengadakan riset mengenai paham keuangan, 

pemborongan secara spontan, serta faktor sosial demografik dalam pengaruhi 

prilaku kegiatan menyisihkan dana 500 orang mahasiswa Korea. Pengkajian ini 

melibatkan variable dependen perilaku kegiatan menabung kemudian variable 

independen pendidikan akan keuangan dan pembelian secara impulsif. 

 

 

 

Gambar 2.24 Model analisis tentang bagaimana pendidikan tentang keuangan, 

pembelian secara impulsif, serta faktor sosial demografik dalam pengaruhi prilaku 

kegiatan penyisihan dana, sumber: Lee dan Lown (2012) 

 Fisher dan Anong (2012) melakukan penelitian mengenai bagaimana motif 

menyisihkan dana yang berhubung dengan kerutinan dalam menabung secara 

psikologis dari peneliti terdahulu Katona (1975) dengan jumlah responden 

sebanyak 3822 responden. Riset ini melibatkan variabel dependen prilaku 

penyisihan dana dan motif dalam menabung sebagai variable independen. 
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Gambar 2.25 Model analisis tentang motif menabung yang berhubung dengan 

kerutinan dalam penyisihan dana secara psikologis dari peneliti terdahulu Katona 

(1975), sumber: Fisher dan Anong (2012) 

 Thung et al. (2012) mengadakan penelitian factor yang pengaruhi prilaku 

kegiatan penyisihan dana mahasiswa universitas yang berjumlah 420 orang 

sampel, Pengkajian melibatkan variable dependen perilaku kegiatan menabung 

dan juga variable independennya yaitu pengetahuan tentang keuangan, pengaruh 

dari teman, sosial wali, dan pengendalian sendiri. 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Model analisis tentang factor yang pengaruhi prilaku kegiatan 

menyisihkan dana mahasiswa universitas, sumber: Thung et al. (2012) 

Delafrooz dan Paim (2011) menyelesaikan riset berkaitan dengan analisa 

sebab dari prilaku kegiatan penyisihan dana dan masalah dalam finansial dengan 

pengetahun tentang finansial, tekanan dalam finansial dan praktek dalam 

pengelolaan dana dengan jumlah sampel 2246 pekerja pada Malaysia. Kajian 

tersebut menggunakan variable dependen perilaku kegiatan menabung dan 

permasalahan dalam keuangan dengan variabel independen pengetahuan dari 

keuangan, praktek dalam manajemen financial dan tekanan dari uang. 

 

Saving Motives Saving Behavior 

Financial Literacy 

Parental Socialization 

Peer Influences 

Self-Control 

Saving Behavior 

Sumiati, Pengaruh Financial Literacy, Family Influence, Peers Influence, dan Self-Control terhadap Saving Behavior 
pada Pekerja di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



25 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Model analisis tentang analisa sebab dari prilaku kegiatan 

penyisihan dana dan masalah dalam keuangan dengan pengetahun tentang 

finansial di Malaysia, sumber: Delafrooz dan Paim (2011) 

Seong et al. (2011) mengadakan riset mengenai dampak secara psikologi, 

dampak sosial, sikap akan uang, dan pengaturan terhadap diri pada penabung 

yang berada di Malaysia dengan jumlah responden sebesar 400 responden. Kajian 

ini melibatkan variabel dependen prilaku kegiatan penyisihan dana dan juga 

variabel independen pengaruh dari social, sikap akan menabung beserta 

pengendalian sendiri. 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Model analisis tentang dampak secara psikologi, dampak sosial, 

sikap akan uang, dan pengaturan terhadap diri pada penabung yang berada di 

Malaysia, sumber: Seong et al. (2011) 

Sabri & MacDonald (2010) buat riset mengenai analisis korelasi antara 

prilaku kegiatan menyisihkan dana serta masalah dalam menghadapi pengetahuan 

finansial pada lingkungan mahasiswa Malaysia bertotal 2519 sampel. Pengkajian 

ini menggunakan variabel dependen perilaku kegiatan keuangan dan 
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permasalahan dalam keuangan dan variable independen childhood consumer 

experience, sosialisasi dalam keuangan, dan pengetahuan akan keuangan. 

  

 

 

 

Gambar 2.29 Model analisis korelasi antara prilaku kegiatan menyisihkan dana 

serta masalah dalam menghadapi pengetahuan finansial pada lingkungan 

mahasiswa Malaysia, sumber: Sabri dan MacDonald (2010) 

 Jordan dan Treisch (2010) mengadakan riset mengenai kesan akan wajib 

pajak didalam kepastian penyisihan dana setelah pensiun nanti, jumlah responden 

yaitu 17 nasabah bank dan 5 konsultan bank. Variabel independen yakni 

ketentuan untuk hari tua nanti, pengaruh dari media, interaksi sosial, faktor sosial 

ekonomi, aspek dari keuangan, dan keputusan dalam menabung sebagai variable 

dependen dan Attitude sebagai variabel control. 

 

 

 

 

         

                                                                                                              

Gambar 2.30 Model analisis kesan akan wajib pajak didalam kepastian 

penyisihan dana setelah pensiun, sumber: Jordan & Treisch (2010). 

Fisher and Montalto (2010) mengadakankan riset tentang mengeksplorasi 

tujuan dari penyisihan dana beserta database menabung dalam jumlah banyak 
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serta mewakilkan nasional, survei financial dari nasabah. Dengan jumlah sampel 

3823 responden. Kajian ini libatkan variabel dependen prilaku kegiatan 

menyisihkan dana dan motif dalam kegiatan menabung perannya variabel 

independen. 

 

Gambar 2.31 Model analisis tentang mengeksplorasi tujuan dari penyisihan dana 

dan juga database menabung dalam jumlah banyak serta mewakilkan nasional, 

survei financial dari nasabah, sumber: Fisher and Montalto (2010) 

 Mishra & Chang (2009) mengadakan penelitian yaitu tentang faktor apa 

saja yang mampu mempengaruhi penghematan tatap muka rumah tangga petani 

mandiri di US dengan jumlah data 4025 sampel. Variabel independen terlibat di 

penelitian ini yaitu household size, total children under 6, age of the farm 

operator, age of the spouse, educational level of spouse, Non-farm net worth of 

household, Farm net worth of household, serta Saving Behavior perannya variable 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Model Analisis faktor apa saja yang mampu mempengaruhi 

penghematan tatap muka rumah tangga petani mandiri di US, sumber: Mishra & 

Chang (2009) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Saving dalam definisi sederhana atau simpel ialah kelebihan dari 

pendapatan atas semua pengeluaran, di mana pengeluaran juga dapat disebut 

konsumsi, yaitu kontribusi pada hidup, perilaku kegiatan penyisihan dana ialah 

aktifitas menjaga keuangan saat digunakan oleh mereka sebagai kekayaan 

mengenai mereka sendiri (Denton, Fretz, & Spencer, 2011). 

Saving adalah pendapatan yang tidak dihabiskan, atau konsumsi 

ditangguhkan. Metode saving, yaitu menyisihkan uang, misalnya, rekening 

deposito, rekening pensiun, dana investasi, atau uang tunai. Saving juga 

melibatkan pengurangan pengeluaran, seperti ongkos berulang. Dalam hal 

keuangan pribadi, tabungan umumnya menentukan pelestarian uang yang berisiko 

rendah, seperti pada rekening deposito, versus investasi, yang risikonya jauh lebih 

tinggi. Di bidang ekonomi lebih luas, saving mengacu pada pendapatan yang tidak 

digunakan untuk konsumsi segera. 

Dalam skala yang lebih sempit atau kecil, saving memiliki paling tidak 

dua peran utama didalam sebuah rumah tangga. Sebagai salah satu dari sarana 

pendanaan untuk masa depan dan juga dapat untuk mengatasi ketidakpastian akan 

pendapatan. Jika simpanan dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpastian akan 

keuangan, setiap rumah tangga pasti akan memberi prioritas kepada kegiatan 

menabung. Berapapun jumlah pendapatan yang mereka dapatkan, simpanan uang 

akan diusahakan senantiasa ada. Dengan arti lain, kegiatan menabung ialah suatu 

keharusan. 
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Teori ekonomi yang lebih umum atau besar menyatakan bahwa saving 

ialah sisa pendapatan seseorang yang tidak dihabiskan atau dibelanjakan. luasnya 

nilai saving akan sangat dipengaruhkan oleh seberapa besar pendapatan. Saving 

dari rumah tangga akan menjadi positif jikalau pengeluaran atas konsumsi lebih 

kecil dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dengan kata lain, 

pendapatan harus mencapai tingkat tertentu terlebih dahulu sebelum kemudiannya 

tabungan itu ada. Pendapat ini membentuk sudut pandangan pada sebagian dari 

kelompok masyarakat dimana menabung bukan merupakan bagian dari suatu 

keharusan. Menabung hanya akan dilakukan seseorang ketika konsumsi yang 

dihabiskan lebih kecil dibanding dengan hasil pendapatan. 

Tabungan memainkan peran yang penting didalam mempertahankan 

pertumbuhan perekonomian. Meskipun perannya penting pada tingkat yang 

berbeda (yaitu rumah tangga, perusahaan dan tabungan pemerintah), ketiga entitas 

ini saling terkait erat (Jamal et al., 2016). Mahdzan dan Tabiani (2013) 

menambahkan bahwa simpanan yang tinggi bisa lindungi negara atas 

kemerosotan ekonomi, menjamin waktu mendadak (time of shock) dan sebagai 

cara penting dalam menaikkan kesejahteraan. 

Misalnya, jika rumah tangga menabung terlalu sedikit, seseorang mungkin 

harus berjuang berusahan keras secara finansial dan dengan tabungan darurat yang 

kurang, akan meningkatkan kecemasan dan mengarah ke masalah kesehatan yang 

serius (Prawitz et al., 2006). Pada perspektif yang lebih luas, akan adanya 

ketidakcukupan dari dana yang tersedia untuk pemerintah untuk dapat 

berinvestasi dalam infrastruktur secara sosial dan juga fisik. Dana atau uang yang 

ditempatkan didalam aset keuangan, kemudian disalurkan melalui perantara 
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keuangan untuk investasi dan kemudian untuk memperkaya suatu negara melalui 

produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

Literasi keuangan adalah kapasitas orang untuk menerima pilihan yang 

cocok dalam menangani dana mereka sendiri (Ariffin et al., 2017). Kurangnya 

informasi dan pengetahuan keuangan dikatakan sebagai kontributor utama untuk 

masalah ini, yang mencerminkan kesiapan individu untuk mengejar perencanaan 

keuangan pribadi (Jamal et al., 2016). 

Literasi keuangan atau pengetahuan akan keuangan juga boleh dibilang 

sebagai komponen terpenting didalam mencapai kehidupan dewasa yang lebih 

sukses (Shim et al., 2010) karena mencerminkan tujuan penting didalam 

mengembangkan sikap dalam manajemen keuangan seseorang, bahkan sikap 

hidup pada umumnya. Orang dewasa muda disarankan untuk mulai belajar 

tentang keuangan dan pengelolaan uang selama masa remaja untuk mencapai 

transisi dewasa yang sukses. 

Delafrooz dan Laily (2011) mengadakan riset pada negara Malaysia dalam 

memeriksa sampai seberapa jauh literasi keuangan dapat pengaruhi prilaku 

seseorang dalam menyisihkan dana. Hasil observasi membuktikan bahwa perilaku 

menabung atau perilaku menyimpan secara signifikan dapat dipengaruhi oleh 

literasi keuangan dimana individu dengan tingkat rendah literasi keuangan tidak 

dimaksudkan untuk melakukan kegiatan simpan dana dan terakhir akan 

menghadapi permasalahan pada keuangan masa depan. 
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Observasi Chalimah et al. (2019), Jamal et al. (2016), Jamal et al. (2015), 

Selcuk (2015), Mahdzan dan Tabiani (2013), Sabri dan MacDonald (2010), dan 

Thung et al. (2012) berkesimpulan yakni pengetahuan keuangan berpengaruh 

secara signifikan positif dengan perilaku kegiatan menabung. Yang dikarenakan 

apabila tingkat pengetahuan akan keuangan seseorang tinggi berarti wawasan 

akan keuangannya juga tinggi dan dengan demikian seseorang tersebut akan 

memiliki kebiasaan dalam melakukan menabung. 

2.3.2 Pengaruh Family Influence terhadap Saving Behavior 

Shim et al. (2010) mengemukakan tujuan yang dipermainkan orang tua 

dapat secara significan lebih maksimal dibanding peran yang dimainkan oleh 

pengalaman didalam kerja dan juga pendidikan keuangan didalam sekolah 

menengah dari seorang remaja. Satu set dukungan sosial yang mendukung 

dari orang tua dan anggota keluarga sangat penting dalam membantu orang 

dewasa muda dan remaja mencapai kehidupan dewasa mereka yang sukses. 

Ketika orang tua menunjukkan perilaku keuangan yang cenderung positif, 

mereka mampu menjadi model peran dalam keuangan bagi anak-anak mereka 

dan akan menimbulkan sikap dan juga perilaku yang positif di antara orang 

dewasa muda. 

Penelitian menurut Jamal et al. (2016) menunjukkan family influence 

dapat berpengaruh secara signifikan positif terhadap saving behavior. Ikatan 

keluarga yang erat dan pengaruh yang ditimbulkan dari orang tua adalah kunci 

untuk dampak atau pengaruh positif bagi orientasi masa depan untuk anak-

anak. Hal tersebut merupakan tugas dari orang tua untuk secara langsung 

dapat terlibat didalam membentuk orientasi keuangan untuk masa depan anak-
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anak mereka, karena itu akan memicu sikap dan perilaku keuangan yang 

positif. 

Penelitian oleh Kagotho et al. (2017), Jamal et al. (2015), Selcuk (2015), 

Alwi et al. (2015), Firmansyah (2014) dan Thung et al. (2012) menyimpulkan 

bahwa family influence berpengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku 

kegiatan keuangan. Orangtua harus berlatih membahas masalah keuangan dengan 

anggota keluarga, dan mendorong anak-anak dari mereka untuk melakukan 

kegiatan menabung sejak mereka masih muda dan menunjukkan perilaku 

keuangan yang positif sehingga mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-

anak mereka dimasa depan dalam mengurus keuangan mereka. 

2.3.3 Pengaruh Peers Influence terhadap Saving Behavior 

Menurut Santrock (2007) Teman Sebaya ialah anak-anak dengan tingkat 

kedewasaan atau umur yang lebih kurang sama. Perkawanan mampu diartikan 

sebagai hubungan diantara dua atau lebih orang yang mempunyai unsur-unsur 

misalnya kecenderungan didalam menginginkan apa yang akan menjadi terbaik 

bagi sesama, simpati, empati, kejujuran didalam bersikap, dan juga saling 

pengertian terhadap sesame. (Santrock, 2007). Selain dari itu, suatu pertemanan 

mampu dijadikan sebagai adanya relasi untuk saling berbagi didalam suka 

maupun duka, saling memberikan secara ikhlas, saling mempercayai, saling 

menghormati sesama, dan juga dapat saling menghargai (Santrock, 2007). 

Menurut Jamal et al. (2016), mereka mengemukakan bahwa orang-orang 

yang memiliki pilihan atau selera yang sama lebih cenderung milik ke kelompok 

yang sama, sehingga mampu menciptakan korelasi antar perilaku kelompok dan 

juga individu. Mereka menyimpulkan bahwa efek dari teman sebaya atau 
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seumuran memainkan peran yang penting didalam pengambilan keputusan 

tabungan pensiun nanti. Menurut Alwi et al. (2015) Generasi Y sering dianggap 

mudah dipengaruhi oleh teman seumur atau sebaya yang mengilhami bahwa 

mereka mampu dengan mudah dipengaruhi oleh tekanan teman seumur atau 

sebaya ketika diturunkan ke penetapan keputusan. 

Ariffin et al. (2017), Jamal et al. (2016) dan Jamal et al. (2015), Alwi et 

al. (2015), Wang (2013), Thung et al. (2012) menyimpulkan bahwa peers 

influence berpengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku kegiatan 

menabung. Dikarenakan keterlibatan siswa didalam kegiatan berbelanja, waktu 

kosong atau waktu luang, dan membahas masalah pengaturan keuangan dengan 

teman mereka mampu mempengaruhi perilaku kegiatan menabung mereka.  

2.3.4 Pengaruh Self-Control terhadap Saving Behavior 

Kontrol diri, suatu aspek pengendalian penghambatan, adalah kemampuan 

untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam menghadapi godaan 

dan dorongan. Sebagai fungsi eksekutif, pengendalian diri adalah proses kognitif 

yang diperlukan untuk mengatur perilaku seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Seong et al. (2011) dalam studi ini mengemukakan bahwa kemampuan 

individu dalam mempertahankan kontrol diri untuk menabung tergantung pada 

kekuatan dari dua macam kekuatan yang berlawanan yang dikenal sebagai 

keinginan dan kemauan. Studi ini menunjukkan bahwa seseorang lebih mungkin 

untuk melakukan kegiatan menabung jika mereka dapat mengkontrol diri mereka 

melalui penetapan anggaran dan penilaian akan biaya ekonomi secara baik. Thung 
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et al. (2012) Kontrol diri ialah suatu kemampuan untuk menjelaskan dan juga 

mengatur emosi dan keinginan dari seseorang. Ini dapat ditandai dengan 

pengerahan kemauan, disiplin terhadap diri, dan juga kemampuan untuk 

memperlambat atau menunda kepuasan 

Chalimah et al. (2019), Stromback et al (2017), Jamal et al (2016), Wang 

(2013), Thung et al. (2012) dan Seong et al (2011) bahwa Self-Control 

berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior, Ini menunjukkan bahwa 

pengendalian terhadap diri seseorang memainkan peran yang penting terhadap 

perilaku kegiatan menabung. Semakin tinggi tingkat self-control semakin tinggi 

juga tingkat saving, ketika control diri seseorang tinggi dia mampu menahan diri 

untuk tidak sembarangan menghabiskan uang sehingga bisa untuk ditabung. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari sejarah permasalahan, rumusan masalah, objektif serta guna dari 

kajian, signifikansi dari kajian serta landasan teori yang telah dijelaskan artinya 

kaitan antar variable didalam kajian bisa dijabarkan di model pengkajian.  Model 

pengkajian mampu dilihat dari gambar yang dibuat di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Model analisis pengaruh financial literacy, family influence, peers 

influence, dan self-control terhadap saving behavior pada pekerja di Kota Batam, 

sumber: Penulis (2019) 
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Dari contoh pengkajian di atas berikut merupakan hipotesa untuk 

penelitian ini: 

H1:  Financial literacy pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior 

pekerja Kota Batam. 

H2:  Family influence pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior 

pekerja Kota Batam. 

H3:   Peers influence pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior 

pekerja Kota Batam. 

H4:   Self-Control pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior 

pekerja Kota Batam. 
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