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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Uang di masa dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti ini sudah 

menjadi salah satu hal yang pokok dalam kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan dapat dilaksanakan dengan adanya uang. Melihat begitu pentingnya 

uang, maka kemampuan untuk mengelolanya juga menjadi hal yang penting pula. 

Salah satu tindakan mengelola keuangan yang umum didengar adalah menabung. 

Menyisihkan sedikit pemasukan untuk ditabung merupakan salah satu tindakan 

mengelola keuangan yang sepertinya mudah namun sulit sekali untuk dilakukan. 

Padahal dengan menabung maka akan ada dana darurat yang bisa ditarik kapan 

saja saat dibutuhkan. Oleh karena itu, menabung memang sebaiknya dilakukan 

sedini mungkin agar ke depannya uang yang ditabung tersebut dapat digunakan 

untuk hal yang penting ataupun darurat. 

Dengan membiasakan diri untuk menabung, seseorang dapat melatih 

dirinya untuk berhemat dan bertanggung jawab dalam mengelola uang yang ia 

punya. Di masa sekarang ini, menabung juga dapat melatih seseorang untuk 

menghindari perilaku yang konsumtif, belajar bagaimana menggunakan uangnya 

dengan bijak, serta untuk mengembangkan manajemen finansial yang akan 

berujung pada kesejahteraan finansial individu tersebut (Ningsih, Widiyanto, & 

Sudarma, 2018). Dengan rutin menabung di bank, masyarakat turut serta dalam 

membangun negaranya. Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah tabungan 

nasional memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut. Dalam pandangan yang lebih luas, tabungan nasional dapat digunakan 
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sebagai modal bagi pemerintah untuk melakukan investasi dan pembangunan 

infrastruktur suatu negara (Jamal, Ramlan, Karim, Mohidin, & Osman, 2015) 

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang dan negara yang 

memiliki populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia 

gencar dalam memperluas program inklusi keuangan ke masyarakatnya. Inklusi 

keuangan adalah ketersediaannya kemudahan akses bagi masyarakat untuk 

memanfaatkan produk, layanan jasa keuangan, beserta instrumen-instrumennya di 

lembaga jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk 

dapat  meningkatkan kesejahteraan hidupnya (OJK, 2017). Kegiatan menabung 

juga didukung oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui 

gerakan menabung nasional, gerakan pembukaan rekening bagi pelajar, dan 

gerakan peningkatan literasi keuangan. Dengan mendorong masyarakatnya untuk 

rutin menabung, pemerintah ingin meningkatkan jumlah tabungan nasional. 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, dengan semakin besarnya 

tabungan nasional suatu negara maka akan semakin besar pula kemampuan suatu 

negara untuk melakukan investasi. Investasi yang dimaksud ini dapat disalurkan 

untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menarik minat pihak asing untuk 

menanamkan modal ataupun berbisnis di Indonesia. 

 Pada beberapa tahun belakangan ini, di Indonesia terdapat generasi yang 

mendominasi segala aspek dan peran di masyarakat kita. Generasi yang dimaksud 

adalah Generasi y atau yang istilah umumnya adalah generasi milenial. Generasi 

milenial adalah generasi yang lahir pada kisaran awal tahun 1982 sampai dengan 

akhir tahun 2000 (Subhamv & Priya, 2016). Generasi milenial inilah yang akan 

mendominasi dan menjadi agen perubahan dikarenakan generasi ini umumnya 
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memiliki pemikiran inovatif dan kreatif serta dapat dengan cepat memahami 

teknologi. Pemikiran yang inovatif dan kreatif dari generasi ini dikarenakan 

generasi ini lahir pada era internet dan perkembangan teknologi yang pesat.        

Menurut buku Profil Generasi Milenial (2018) yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menjelaskan bahwa generasi milenial 

adalah generasi yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap teknologi 

dibandingkan generasi sebelumnya. Kebanyakan generasi milenial di Indonesia 

sudah memiliki akun tabungan di bank. Generasi ini juga paham akan penggunaan 

teknologi keuangan, seperti SMS banking, mobile banking, internet banking, e-

money, dan lain sebagainya. Pola hidup yang menarik dari generasi milenial ini 

adalah pola hidup cashless (Indonesia Millennial Report, 2019). Mereka jarang 

membawa uang dalam jumlah yang banyak dan memilih untuk membayar apa 

yang mereka beli dengan instrumen keuangan seperti yang sudah disebutkan di 

atas. 

Namun sangat disayangkan, generasi milenial ini adalah generasi yang 

konsumtif, yang mudah tergiur dengan promo pada media massa ataupun media 

sosial (CNN Indonesia, 2018). Menurut riset yang dilakukan oleh IDN Research 

Institute yang berjudul Indonesia Millennial Report 2019, setiap bulannya 

generasi milenial hanya menyisihkan sedikit dari pendapatannya untuk ditabung, 

alokasi dananya hanya berkisar 10,7%. Alokasi terbesar dari pendapatan yang 

didapat oleh generasi milenial terletak pada kebutuhan bulanan mereka. Mereka 

menghabiskan sebesar 51,1% dari pendapatan perbulannya untuk kebutuhan rutin 

bulanan dan lain sebagainya.  
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Gambar 1.1 Persentase Pengeluaran Perbulan Generasi Milenial, sumber: 

Indonesia Millennial Report 2019 

Generasi milenial yang sudah bekerja, biasanya sudah mulai menyadari 

pentingnya menabung untuk kepentingan di hari tua, pensiun dan kebutuhan yang 

mendadak. Dapat dilihat dari gambar di atas, sebesar 6,8% alokasi dana 

pendapatan generasi milenial digunakan untuk membeli produk asuransi, baik 

asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka menyadari 

bahwa mereka harus memiliki tabungan untuk hal yang penting dan tak terduga di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengembangkan 

perilaku menabung atau saving behavior yang baik. Saving behavior atau perilaku 

menabung adalah perilaku yang mencakup mengenai bagaimana seseorang 

berhemat dan menyisihkan sebagian dari pendapatannya setelah menggunakannya 

untuk kebutuhan mereka. Dengan mempelajari bagaimana cara mengelola dan 

memanfaatkan uang dengan baik, individu dapat hidup hemat dalam artian hidup 
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berkecukupan, individu dapat menghindari hutang dari konsumsi penggunaan 

kartu kredit atau program peminjaman, serta individu dapat melakukan 

perencanaan masa depan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan pensiun. 

Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencari tahu mengenai beberapa faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap perilaku menabung para generasi milenial. Yang 

pertama adalah self-control atau kontrol diri yang dapat diartikan sebagai tingkah 

laku bagaimana seseorang mengendalikan emosi dari godaan ataupun impuls yang 

menarik bagi seseorang tersebut. Yang kedua adalah parental socialization yang 

artinya pengajaran atau sosialisasi yang diajarkan oleh orang tua individu tersebut 

yang dimulai dari sejak individu tersebut masih anak-anak. Yang ketiga adalah 

peer influence yang artinya pengaruh akan suatu tindakan individu yang berasal 

dari kolega ataupun teman yang dikenal di sekitar individu tersebut. Yang 

keempat adalah saving motive yang artinya adalah sebuah dorongan yang muncul 

dari dalam ataupun dari luar individu untuk melakukan kegiatan menabung. 

Faktor yang terakhir adalah financial literacy yang diartikan sebagai literasi 

keuangan atau melek keuangan, ataupun juga wawasan akan manajemen 

keuangan serta instrumen-instrumennya. 

Dari beberapa isu dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka 

skripsi ini akan mengkaji pengaruh dari self control, parental socialization, peer 

influence, saving motive dan financial literacy terhadap saving behavior para 

generasi milenial yang ada di Kota Batam. Oleh sebab itu judul dari skripsi ini 

adalah Analisis Pengaruh Self Control, Parental Socialization, Peer Influence, 

Saving Motive dan Financial Literacy terhadap Saving Behavior Generasi 

Milenial di Kota Batam. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan atau isu yang akan diteliti, antara lain adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara self-control terhadap saving behavior 

generasi milenial di Kota Batam? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara parental socialization terhadap 

saving behavior generasi milenial di Kota Batam? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara peer influence terhadap saving 

behavior generasi milenial di Kota Batam? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara saving motive terhadap saving 

behavior generasi milenial di Kota Batam? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara financial literacy terhadap saving 

behavior generasi milenial di Kota Batam? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara self-control 

terhadap saving behavior generasi milenial di Kota Batam. 

2. Untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara parental 

socialization terhadap saving behavior generasi milenial di Kota 

Batam. 

3. Untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara peer influence 

terhadap saving behavior generasi milenial di Kota Batam. 
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4. Untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara saving motive 

terhadap saving behavior generasi milenial di Kota Batam. 

5. Untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara financial literacy 

terhadap saving behavior generasi milenial di Kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk  menambah wawasan 

dan memberi pemahaman kepada masyarakat umum mengenai 

perilaku menabung (saving behavior) yang baik dan bertanggung 

jawab. 

2. Bagi dunia akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pedoman 

untuk penelitian selanjutnya mengenai studi saving behavior dalam hal 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan pengukurannya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi gambaran dan penjabaran umum tentang skripsi ini, 

Sistematika Pembahasan ini dibuat dengan singkat dan jelas. Sistematika 

pembahasan dari skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I pada skripsi ini akan membahas tentang latar belakang, 

permasalahan, serta tujuan dan pemanfaatan dari penelitian yang 

dilakukan, serta berisi mengenai sistematika pembahasan dari skripsi ini. 
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BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II pada skripsi ini akan membahas secara sistematis tentang model 

penelitian terdahulu dan literatur pendukung yang mendasari penyusunan 

skripsi ini. Selain itu, bab ini akan menjabarkan pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen yang diteliti, serta akan 

menjabarkan model penelitian yang dirumuskan penulis, beserta 

perumusan hipotesisnya. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab III pada skripsi ini akan membahas mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: rancangan dan objek 

penelitian skripsi, definisi operasional variabel-variabek yang diteliti, 

teknik pengumpulan data penelitian, beserta metode yang akan 

digunakan untuk menganalisis data penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV pada skripsi ini akan membahas mengenai hasil pengujian data 

dari penelitian yang telah dilakukan beserta  penjelasannya atas hasil 

penelitian yang telah diuji. Selain itu, hasil pengujian hipotesis akan 

dijabarkan berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab V pada skripsi ini akan membahas mengenai kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta 

rekomendasi untuk studi lanjut yang dapat dijadikan referensi dan 

pedoman untuk penelitian di kemudian hari.  
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