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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menabung pada dasarnya dikenal sebagai perilaku penting yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap individu dan rumah tangga. 

Jumlah tabungan yang mencukupi tentu akan menghasilkan kemandirian dalam 

finansial dan kesempatan berinvestasi serta merencanakan pengelolaan finansial 

di masa depan. Tabungan dilakukan ketika individu mampu membelanjakan 

kurang dari pendapatan dan menyisihkan sejumlah uang setiap bulan. Keputusan 

untuk menabung tergantung pada banyak faktor penting seperti kebiasaan, 

preferensi kekayaan dari konsumsi dan tingkat bunga riil. 

Uang merupakan kekuatan tertinggi di dunia di era globalisasi dan 

berfungsi untuk menaksir perekonomian negara, yang merupakan laju dari 

perkembangan negara dan hal tersebut menjadi bahan perhitungan dunia. 

Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ancaman 

bagi suatu negara. Salah satu akibat dari terjadinya ketidakstabilan ekonomi di 

suatu negara adalah adanya inflasi. Inflasi terjadi karena adanya penawaran dan 

permintaan, meningkatnya jumlah peredaran uang, harga barang impor yang 

meningkat, serta melemahnya nilai mata uang suatu negara. Meningkatnya inflasi 

di suatu negara tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat. 

Terjadinya inflasi dapat merugikan masyarakat yang berpenghasilan tetap, 

dikarenakan penghasilan tetap apabila ditukarkan ke barang atau jasa, nilai 

terimanya juga akan semakin sedikit. Terjadinya inflasi membuat masyarakat 

Dessy Christina. Analisis Pengaruh Self Control, Peer Influence, Parent Socialization dan Financial Literacy 
Terhadap Saving Behavior pada Mahasiswa Universitas Internasional Batam, 2019 
UIB Repository©2019



2 
 

  Universitas Internasional Batam 

mempertimbangkan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dan salah satu 

caranya yaitu menabung. 

Pengetahuan individu yang tidak memadai mengenai pentingnya 

menabung akan menyebabkan tidak adanya perencanaan keuangan di masa 

pensiun nanti dan hal tersebut juga kemudian mempengaruhi akumulasi kekayaan 

individu. Individu yang mampu merencanakan dan mengelola keuangannya 

dengan baik, memiliki pengetahuan yang memadai, serta gemar menabung dan 

berhemat adalah individu yang baik secara finansial. 

Akumulasi dari peningkatan tingkat tabungan akan mempengaruhi tingkat 

investasi yang semakin tinggi dan kemudian pertumbuhan ekonomi suatu bangsa 

juga terdorong. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) mengungkapkan tingkat 

pemahaman keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya 

21,8%. Melalui pandangan sisi lain, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman 

yang baik terhadap keuangan agar mahasiswa kelak dapat berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Berikut indeks literasi keuangan nasional 

tahun 2013-2016 dilampirkan: 

Tabel 1.1 

Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2013-2016 

Keterangan 2013 2016 

Komposit Konvensional Syariah 

Indeks Literasi Keuangan 21.8% 29.7% 29.5% 8.1% 

Sumber: OJK, 2016. 

Mahasiswa memiliki pola konsumtif yang tinggi yang kemudian 

menyebabkan perilaku menabung menjadi tidak mudah untuk diterapkan dan 

dilakukan. Mahasiswa mulai berpaling dari sifat ketergantungan, salah satunya 
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ketergantungan terhadap orang tua dan kemudian berpaling menuju sifat yang 

mandiri secara finansial di masa kuliah, dimana kebanyakan mahasiswa mulai 

membiayai kehidupannya sendiri.  

Mahasiswa memiliki masalah keuangan yang rumit, hal ini dilihat dari 

adanya sebagian besar mahasiswa yang masih belum mempunyai penghasilan 

serta dikarenakan adanya keterbatasan persediaan uang untuk dipergunakan. 

Terlambatnya uang kiriman dari orang tua, habisnya dana sebelum waktunya, 

pengelolaan keuangan yang tidak benar yang dikarenakan kurangnya 

penganggaran dalam hidup serta pengeluaran yang berlebihan juga merupakan 

masalah finansial dari mahasiswa (Margaretha & Pambudhi 2015). Kendala 

keuangan yang terjadi kemudian akan berpengaruh terhadap tabungan. Penelitian 

yang dilakukan Thaler (2012) menemukan bahwa banyak generasi muda tidak 

tahu pentingnya menyelamatkan uang dan mereka juga kurang sadar dengan 

tingkat konsumsi mereka. Generasi muda saat ini juga sering lupa bahwa mereka 

juga tumbuh seiring berjalannya waktu sehingga persiapan diri dalam hal materi 

masih tergolong kurang.  

Melihat pentingnya peranan Saving Behavior terhadap mahasiswa, maka 

berikut merupakan judul dari penelitian yang akan penulis teliti: “Analisis 

Pengaruh Self Control, Peer Influence, Parent Socialization dan Financial 

Literacy terhadap  Saving Behavior pada Mahasiswa Universitas 

Internasional Batam”. Universitas Internasional Batam ialah Universitas swasta 

di Batam yang berperan serta dalam upaya pembangunan nasional dan tergolong 

sebagai universitas yang biaya iuran per semesternya relatif tinggi.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berikut merupakan perumusan masalah sesuai dengan latar belakang 

permasalahan:  

1. Apakah terdapat pengaruh antara Self Control terhadap Saving Behavior 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara Peer Influence terhadap Saving Behavior 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Parent Socialization terhadap Saving 

Behavior pada mahasiswa Universitas Internasional Batam? 

4. Apakah terdapat pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami apakah terdapat pengaruh Self Control terhadap Saving 

Behavior pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

2. Untuk memahami apakah terdapat pengaruh Peer Influence terhadap 

Saving Behavior pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

3. Untuk memahami apakah terdapat pengaruh Parent Socialization terhadap 

Saving Behavior pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

4. Untuk memahami apakah terdapat pengaruh Financial Literacy terhadap 

Saving Behavior pada mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Berikut merupakan faedah dilakukannya observasi ini: 

1. Agar mampu menjadi manfaat bagi mahasiswa serta para pembaca dalam 

memahami Saving Behavior lebih dalam. 

2. Diharapkan observasi ini mampu menjadi literatur untuk observasi 

selanjutnya kedepannya. 

3. Penerapan filosofi dari mata kuliah manajemen dengan kosentrasi 

keuangan, serta untuk memperkaya wawasan tentang aspek yang mungkin 

berpengaruh pada perilaku menabung mahasiswa. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini masing-masing disusun menjadi 5 bab dan dibagi 

menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pembahasan mengenai penyajian 

penelitian. Sebagai berikut sistematika pembahasan penelitian diuraikan: 

BAB I  PENDAHULUAN 

   Latar belakang dari masalah, rumusan permasalahan, misi, faedah 

penelitian, dan penataan pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pembahasan mengenai penjabaran filosofi secara relevan, yang 

dilakukan sebagai landasan untuk analisa apa saja pokok permasalahan 

variabel independen, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis 

dan juga hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Pemilihan perancangan, objek, pengertian-pengertian operasional 

variabel, penggunaan teknik untuk pengumpulan data, metode analisis 

data, serta teknik yang digunakan pada uji hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum mengenai obyek terpilih, analisis uji asumsi klasik, 

uji statistik deskriptif, uji statistik hipotesis, menggunakan analisis 

regresi, serta perbincangan hasil penelitian yang telah disajikan akan 

diuraikan pada bab ini. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penarikan kesimpulan mengenai bab 1-4 beserta kemungkinan 

pengembangan yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya akan 

dilakukan pada bab ini. 
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