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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Copur & Gutter (2019) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi konsep ekonomi, sosiologi, dan psikologi dalam memahami 

perilaku menabung individu. Objek penelitiannya adalah karyawan yang bekerja 

di Hacettepe University, Ankara, Turki. Instrumen pengambilan data yang dipakai 

dalam studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 171 karyawan yang terdiri 

dari 29,1% wanita dan 70,9% pria. Variabel dependen yang dipakai dalam studi 

ini adalah perilaku menabung (saving behavior). Sedangkan, variabel-variabel 

independen yang diteliti pada variabel dependennya, antara lain: sikap impulsif, 

kemanjuran diri, toleransi akan resiko finansial, sikap terhadap uang, lingkup 

perencanaan, hambatan dalam menabung, norma, sosialisasi finansial, dan nilai 

manajemen perilaku keuangan. 

 Baidoo, Boateng, & Amponsah (2018) melaksanakan studi yang bertujuan 

untuk mempelajari faktor-faktor mana yang dapat mempengaruhi perilaku 

menabung masyarakat Ghana. Objek penelitiannya adalah masyarakat asli Ghana, 

Afrika Barat. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

pembagian kuesioner kepada 600 masyarakat asli di Ghana. Variabel dependen 

yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior). 

Variabel-variabel independen yang diuji terhadap variabel dependennya, antara 

lain: literasi keuangan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

status pernikahan, ukuran rumah tangga, kekayaan dan pendapatan bulanan. 
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Gambar 2.1 Model studi hubungan faktor-faktor ekonomi, sosiologi dan psikologi 

dengan perilaku keuangan karyawan universitas, sumber: Copur & Gutter (2019) 

Gambar 2.2 Model studi hubungan literasi keuangan, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, status pekerjaan, status pernikahan, ukuran rumah tangga, kekayaan 

dan pendapatan bulanan pada perilaku keuangan masyarakat Ghana, sumber: 

Baidoo et al., (2018)  
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 Kamawar, Connolly, Astle-Rahim, Smygwaty, & Vendetti (2018) 

melaksanakan studi dengan tujuan untuk mempelajari kemampuan menabung 

anak-anak prasekolah yang dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian diri 

anak-anak tersebut. Objek penelitiannya adalah anak-anak prasekolah yang ada di 

Kanada, Amerika Utara. Instrumen pengambilan data yang dipakai studi ini 

adalah uji coba pada 54 anak-anak prasekolah. Variabel dependen yang dipakai 

dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel 

independen yang dipakai adalah perencanaan dan kontrol diri. 

Gambar 2.3 Model studi hubungan perencanaan dan kontrol diri dengan perilaku 

menabung anak-anak prasekolah di Kanada, sumber: Kamawar et al., (2018) 

 Koloba (2018) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari tahu 

hubungan dari akses terhadap kredit terhadap perilaku menabung siswa generasi 

Y. Objek penelitiannya adalah siswa generasi Y di Afrika Selatan. Instrumen 

pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah pembagian kuesioner pada 

145 siswa generasi Y. Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah 

perilaku meanbung (saving behavior) dan variabel independen yang diteliti adalah 

access to credit.  

Gambar 2.4 Model studi hubungan akses terhadap kredit dengan perilaku 

menabung siswa-siswa generasi y di Afrika Selatan, sumber: Koloba (2018) 

 Marcinkiewicz (2018) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari 

tahu hubungan antara motif menabung terhadap perilaku menabung rumah tangga 
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di Polandia. Objek penelitiannya adalah kepala rumah tangga yang ada di 

Polandia. Instrumen pengambilan data yang dipakai adalah pembagian kuesioner 

pada kepala rumah tangga yang tinggal di Polandia. Variabel dependen yang 

dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel 

independen yang dipakai adalah motif menabung (saving motive). 

Gambar 2.5 Model studi hubungan motif menabung dengan perilaku menabung 

rumah tangga di Polandia, sumber: Marcinkiewicz (2018) 

 Satsios & Hadjidakis (2018) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat menjelaskan perilaku menabung 

rumah tangga yang ada di Pomak, Yunani. Objek penelitiannya adalah kepala 

rumah tangga yang ada di Kota Pomak, Yunani. Instrumen pengambilan data yang 

dipakai dalam studi ini adalah pembagian kuesioner terstruktur pada 600 kepala 

rumah tangga. Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior) dan variabel-variabel independennya, antara lain: 

sikap terhadap menabung, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan 

seseorang. 

Gambar 2.6 Model studi hubungan dari sikap terhadap menabung, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan seseorang pada perilaku menabung 

rumah tangga di Pomak, sumber: Satsios & Hadjidakis (2018) 
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 Assefa & V (2017) melaksanakan studi yang bertujuan untuk memberi 

penilaian terhadap kebiasaan menabung karyawan dan mencari tahu apakah 

variabel demografi dapat memhubungani keputusan menabung pekerja. Objek 

yang diteliti dari studi ini adalah pekerja yang telah memperoleh pendapatan tetap 

di Wolaita Sodo, Etiopia. Instrumen pengambilan data yang dipakai adalah 

pembagian kuesioner pada 209 karyawan. Variabel dependen yang dipakai dalam 

studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-variabel 

independen yang digunakan, antara lain: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

status pernikahan, tingkat pendapatan, lingkup pekerjaan, dan pengalaman pekerja 

karyawan tersebut. 

Gambar 2.7 Model studi hubungan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status 

pernikahan, tingkat pendapatan, lingkup pekerjaan, dan pengalaman pekerja 

karyawan dengan perilaku menabung pekerja di Etiopia, sumber: Assefa & V 

(2017) 

 Bayar, Sezgin, Ozturk, & Sasmaz (2017) melaksanakan studi yang 

memiliki tujuan untuk mencari tahu hubungan literasi keuangan dan variabel 

demografi terhadap perilaku menabung individu. Objek penelitiannya adalah 

karyawan di Universitas Usak, Turki. Instrumen pengambilan data yang dipakai 

Age 

Saving Behavior 

Gender 

Education Level 

Marital Status 

Income Level 

Work Experience 

Field Study 

Krisnawati. Analisis Pengaruh Self-Control, Parental Socialization, Peer Influence, Saving Motive, dan Financial 
Literacy terhadap Saving Behavior Generasi Milenial di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



14 
 

          Universitas Internasional Batam 

 

dalam studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 350 karyawan universitas. 

Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung 

(saving behavior) dan variabel-variabel independen yang diujikan, antara lain: 

literasi keuangan, tingkat pendapatan, usia, tingkat pendidikan, dan toleransi 

terhadap resiko. 

Gambar 2.8 Model studi hubungan literasi keuangan, tingkat pendapatan, usia, 

tingkat pendidikan, dan toleransi terhadap resiko dengan perilaku menabung 

karyawan universitas di Turki, sumber: Bayar et al., (2017) 

 Gaisina & Kaidarova (2017) melaksanakan studi untuk meneliti hubungan 

dari literasi keuangan terhadap perilaku menabung rumah tangga di negara 

berkembang. Objek penelitiannya adalah rumah tangga di wilayah Paviodar, 

Kazakhstan. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

pembagian kuesioner kepada 405 kepala rumah tangga yang ada di Paviodar. 

Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung 

(saving behavior) dan variabel independennya adalah literasi keuangan atau melek 

keuangan. 

 Gobiga (2017) melaksanakan studi untuk menyelidiki faktor-faktor 

penting yang dapat berpengaruh pada perilaku menabung rumah tangga di distrik 

Batticaloa, Sri Lanka. Objek penelitiannya adalah kepala rumah tangga di distrik 
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Batticaloa, Sri Lanka. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini 

adalah pembagian kuesioner terhadap 100 kepala rumah tangga. Variabel 

dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving 

behavior) dan variabel-variabel independen yang diujikan adalah variabel 

demografi, literasi keuangan, dan kontrol diri. 

Gambar 2.9 Model studi hubungan literasi keuangan atau melek keuangan dengan 

perilaku menabung rumah tangga di Paviodar, Kazakhstan, sumber: Gaisina & 

Kaidarova (2017) 

Gambar 2.10 Model studi hubungan variabel demografi, literasi keuangan, dan 

kontrol diri dengan perilaku menabung rumah tangga di Sri Lanka, sumber: 

Gobiga (2017) 

Kagotho, Nabunya, Ssewamala, Mwangi, & Njenga (2017) melaksanakan 

studi yang bertujuan untuk menemukan pengaruh dari sosialisasi keuangan dari 

keluarga dan kemampuan mengelola keuangan terhadap perilaku menabung kaum 

muda di Kenya. Objek penelitiannya adalah kaum remaja atau kaum muda di 5 

daerah pedesaan dan kota di Kenya. Instrumen pengambilan data yang dipakai 

dalam studi ini adalah Instrumen wawancara langsung kepada responden selama 

90 menit. Variabel dependen dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving 

behavior), variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi keuangan dari 

keluarga, sedangkan variabel kemampuan mengelola keuangan menjadi mediasi 
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antara sosialisasi keuangan dari keluarga dengan perilaku keuangan kaum muda 

Kenya. 

Gambar 2.11 Model studi hubungan sosialisasi keuangan dari keluarga terhadap 

perilaku menabung responden yang dimediasi oleh kemampuan mengelola 

keuangannya, sumber: Kagotho et al., (2017) 

 Karunaanithy, Karunanithy, & Santhirasekaram (2017) melaksanakan 

studi dengan yang bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara literasi 

keuangan, sosialisasi dari orang tua, pengaruh teman sebaya dan kontrol diri 

terhadap perilaku menabung mahasiswa S1 yang berkuliah di Sri Lanka. Objek 

penelitiannya adalah mahasiswa S1 yang berkuliah di University of Jaffina dan 

Eastern University of Sri Lanka yang masing-masing terletak di utara dan selatan 

Sri Lanka. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

Instrumen kuesioner yang dibagikan pada 257 mahasiswa. Variabel dependen 

yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel-variabel independen yang diujikan, antara lain: literasi keuangan, 

sosialisasi dari orang tua, pengaruh teman sebaya dan kontrol diri.  

Gambar 2.12 Model studi hubungan literasi keuangan, sosialisasi dari orang tua, 

pengaruh teman sebaya dan kontrol diri dengan perilaku menabung mahasiswa di 

Sri Lanka, sumber: Karunaanithy et al., (2017)  
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 Naradin, Ismail, Harun, & Khamis (2017) melaksanakan studi yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perilaku menabung mahasiswa yang 

berkuliah di UiTM (Universitas Teknologi Mara). Objek penelitiannya adalah 

mahasiswa yang berkuliah di UiTM (Universitas Teknologi Mara), Terengganu, 

Malaysia. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

pembagian kuesioner kepada 267 mahasiswa UiTM. Variabel dependen yang 

dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-

variabel independen yang dipakai, antara lain: literasi keuangan, manajemen 

finansial, dan sosialisasi finansial. 

Gambar 2.13 Model studi literasi keuangan, manajemen finansial, dan sosialisasi 

finansial terhadap perilaku menabung mahasiswa di UiTM, sumber: Naradin et 

al.,  (2017) 

 Tharanika & Andrew (2017) melaksanakan studi dengan tujuan untuk 

mencari tahu apakah literasi keuangan dan kontrol diri dapat memhubungani 

perilaku menabung mahasiswa. Objek penelitiannya adalah mahasiswa fakultas 

perdagangan dan manajemen yang berkuliah di Universitas Timur, Sri Lanka. 

Instrumen pengambilan data yang dipakai adalah pembagian kuesioner kepada 55 

mahasiswa di Universitas Timur, Sri Lanka. Variabel dependen yang dipakai 

dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior), sedangkan variabel 

independen yang diujikan adalah literasi keuangan dan pengendalian diri. 
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Gambar 2.14 Model studi hubungan literasi keuangan dan pengendalian diri 

dengan perilaku menabung mahasiswa di Universitas Timur Sri Lanka, sumber: 

Tharanika & Andrew (2017) 

 Jamal, Ramlan, Mohidin, & Osman (2016) melaksanakan studi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berhubungan pada 

perilaku menabung mahasiswa di Kota Sabah, Malaysia. Objek penelitiannya 

adalah mahasiswa yang berkuliah di Sabah, Malaysia. Instrumen pengambilan 

data yang dipakai adalah pembagian kuesioner kepada 1728 mahasiswa di Sabah, 

Malaysia. Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior), dan variabel independen yang dipakai adalah 

kontrol diri, pengaruh teman sebaya, pengaruh keluarga, dan literasi keuangan, 

serta variabel sikap finansial adalah variabel yang memediasi antara literasi 

keuangan dengan perilaku menabung mahasiswa. 

Gambar 2.15 Model studi hubungan kontrol diri, pengaruh teman sebaya, 

pengaruh keluarga, dan literasi keuangan terhadap perilaku menabung mahasiswa 

di Malaysia yang dimediasi oleh sikap keuangannya, sumber: Jamal et al., (2016) 

 Kowhakul (2016) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari tahu 

faktor-faktor kepribadian apa saja yang dapat berpengaruh pada perilaku 
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menabung pekerja di Kota Bangkok, Thailand. Objek penelitiannya adalah 

pekerja yang telah memiliki pendapatan tetap di Kota Bangkok, Thailand. 

Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah pembagian 

kuesioner pada 400 pekerja di Kota Bangkok, Thailand. Variabel dependen yang 

dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-

variabel independen yang dipakai, antara lain: jenis kelamin, usia, status, 

pekerjaan, pendidikan, pendapatan, serta pengeluaran. 

Gambar 2.16 Model studi hubungan jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, 

pendidikan, pendapatan, serta pengeluaran dengan perilaku menabung pekerja di 

Thailand, sumber: Kowhakul (2016) 

 Rengarajan, Sankararaman, Sundaram, Rizwan, & Nibin, (2016) 

melaksanakan studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat tabungan 

responden serta untuk mencari tahu hubungan dari variabel demografi terhadap 

perilaku menabung masyarakat Chennai. Objek penelitiannya adalah masyarakat 

yang tinggal di daerah Chennai, India. Instrumen pengambilan data yang dipakai 

dalam studi ini adalah pembagian kuesioner pada 457 masyarakat Chennai, India. 

Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah saving behavior dan 

variabel independen yang diujikan, antara lain: jenis kelamin, usia, status 
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perkawinan, jumlah anggota keluarga yang bekerja, pendapatan tahunan, dan 

pendidikan. 

Gambar 2.17 Model studi hubungan jenis kelamin, usia, status perkawinan, 

jumlah anggota keluarga yang bekerja, pendapatan tahunan, dan pendidikan 

dengan perilaku menabung masyarakat yang ada Chennai, India, sumber: 

Rengarajan et al., (2016)  

 Subhamv & Priya (2016) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mencari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada perilaku 

menabung generasi y di Chennai. Objek penelitiannya adalah generasi y di 

Chennai, India. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

pembagian kuesioner pada 300 generasi y baik yang masih berkuliah, sudah 

bekerja, maupun yang belum bekerja di Chennai, India. Variabel dependen yang 

dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-

variabel independen pada studi ini, antara lain: pengendalian diri, sosialisasi orang 

tua, pengaruh teman sebaya, literasi keuangan, dan pemikiran praktis.  

 Te’eni-Harari (2016) melaksanakan studi yang bertujuan untuk memahami 

perilaku menabung pada anak-anak dan memungkinkan untuk pendalaman untuk 

mengenalkan keuangan di kalangan anak-anak Israel. Objek penelitiannya adalah 
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anak-anak kelas satu sekolah dasar di Israel. Instrumen pengambilan data yang 

dipakai dalam studi ini adalah Instrumen wawancara yang dilaksanakan pada 103 

anak-anak sekolah dasar. Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah 

perilaku menabung (saving behavior) dan variabel independen yang diujikan, 

antara lain: sikap terhadap uang, maksud dari menabung, dan keterlibatan dalam 

menabung. 

Gambar 2.18 Model studi hubungan pengendalian diri, sosialisasi orang tua, 

pengaruh teman sebaya, literasi keuangan, dan pemikiran praktis dengan perilaku 

menabung generasi y di Chennai, India, sumber: Subhamv & Priya (2016) 

Gambar 2.19 Model studi hubungan sikap terhadap uang, maksud dari menabung, 

dan keterlibatan dalam menabung terhadap perilaku menabung di kalangan anak-

anak Israel, sumber: Te’eni-Harari (2016) 

 Ahmad, Yunus, Baharudin, Johari, & Ripain (2015) melaksanakan studi 

yang bertujuan untuk mencari tahu hubungan dari praktek manajemen keuangan, 

masalah keuangan, dan melek keuangan terhadap perilaku menabung staf 

universitas. Objek penelitiannya adalah staf bagian akademik dan administrasi di 
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International Islamic University College, Selangor, Malaysia. Instrumen 

pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah pembagian kuesioner 

kepada 150 staf di International Islamic University College, Selangor, Malaysia. 

Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung 

(saving behavior) dan variabel independen yang dipakai, antara lain: praktek 

manajemen keuangan, masalah keuangan, dan melek keuangan. 

Gambar 2.20 Model studi hubungan praktek manajemen keuangan, masalah 

keuangan, dan melek keuangan dengan perilaku menabung staf universitas di 

Malaysia, sumber: Ahmad et al., (2015) 

 Akben-Selcuk (2015) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari 

tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku menabung 

mahasiswa di Turki. Objek penelitiannya adalah mahasiswa yang berkuliah di 

Turki. Instrumen pengambilan data yang dipakai dalam studi ini adalah 

pembagian kuesioner kepada 1539 mahasiswa di Turki. Variabel dependen yang 

dipakai dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior), variabel 

independen yang dipakai adalah literasi keuangan, sosialisasi finansial, dan sikap 

terhadap uang, kemudian variabel jenis kelamin dan usia berperan sebagai 

variabel kontrol. 

 Alwi, Hashim, & Ali (2015) melaksanakan studi yang bertujuan untuk  

mengidentifikasi mengenai faktor-faktor pokok yang dapat mempengaruhi 

kebiasaan menabung generasi Y atau generasi milenial di Malaysia. Objek 
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penelitiannya adalah mahasiswa generasi Y yang berusia antara 20-24 tahun di 

Taylor’s University, Lembah Kelang, Malaysia. Instrumen pengambilan data yang 

dipakai dalam studi ini adalah pembagian kuesioner pada mahasiswa di Taylor’s 

University. Variabel dependen yang dipakai dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior) dan variabel independen pada studi ini adalah literasi 

keuangan, sosialisasi orang tua, pengaruh teman sebaya, dan dominasi diri. 

 

Gambar 2.21 Model studi hubungan literasi keuangan, sosialisasi finansial, dan 

sikap terhadap uang, jenis kelamin dan usia pada penelitian ini berperan sebagai 

variabel kontrol terhadap perilaku menabung mahasiswa di Turki, sumber: 

Akben-Selcuk (2015) 

Gambar 2.22 Model studi hubungan literasi keuangan, sosialisasi orang tua, 

pengaruh teman sebaya, dan dominasi diri dengan perilaku menabung mahasiswa 

generasi y di Malaysia, sumber: Alwi et al., (2015) 

 Chudjian, Aniola-Mikolajezak, & Pataraia (2015) melaksanakan studi 

yang bertujuan untuk menjelaskan tentang adanya perbedaan antara mereka yang 
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rutin menabung dengan mereka yang tidak menabung dalam konteks motivasi dan 

sikapnya. Objek penelitiannya adalah responden yang berusia 18 tahun sampai 34 

tahun di Georgia. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam studi ini 

adalah pembagian kuesioner kepada 450 responden yang berumur 18-34 tahun. 

Variabel dependen dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior)  

dan variabel-variabel independen yang digunakan, antara lain: usia, tingkat 

pendidikan, dan status keluarga. 

Gambar 2.23 Model studi hubungan usia, tingkat pendidikan, dan status keluarga 

dengan perilaku menabung responden yang berusia 18-24 tahun di Georgia, 

sumber: Chudjian et al., (2015) 

Jamal et al., (2015) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari tahu 

hubungan dari variabel-variabel sosial pada perilaku menabung mahasiswa di 

Sabah, Malaysia. Objek penelitiannya adalah mahasiswa berkuliah di Kota 

Kinabalu, Sabah, Malaysia. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam 

studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 1500 mahasiswa. Variabel dependen 

yang digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel independen yang digunakan pada studi ini, antara lain: pengaruh teman 

sebaya, pengaruh keluarga, dan literasi keuangan atau melek keuangan. Variabel 

sikap finansial pada studi ini berperan sebagai variabel mediasi antara variabel 

literasi keuangan terhadap variabel dependennya. 
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Gambar 2.24 Model studi hubungan pengaruh teman sebaya, pengaruh keluarga, 

dan literasi keuangan atau melek keuangan terhadap perilaku menabung 

mahasiswa yang dimediasi oleh sikap finansial, sumber: Jamal et al., (2015) 

Rikwentishe, Pulka, & Yamta (2015) melaksanakan studi yang bertujuan 

untuk mencari tahu hubungan dari faktor sosial-ekonomi terhadap perilaku 

menabung masyarakat yang tinggal di Jalingo, Taraba State, Nigeria. Objek 

penelitiannya adalah masyarakat Jalingo, Taraba State, Nigeria. Instrumen 

pengambilan data yang digunakan dalam studi ini adalah pembagian kuesioner 

terstruktur kepada 150 masyarakat Jalingo, Taraba State, Nigeria. Variabel 

dependen yang digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving 

behavior) dan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: gaji, usia, ukuran keluarga, tingkat pendidikan, kebiasaan berbelanja 

pasangan, dan fasilitas kredit. 

 Ayenew (2014) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari tahu 

beberapa faktor penentu yang dapat berhubungan pada perilaku menabung wanita 

di Kota Arba Minch, Etiopia. Objek penelitiannya adalah wanita yang tinggal di 

Arba Mich, Etiopia. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam studi ini 

adalah pembagian kuesioner terstruktur pada 50 wanita yang tinggal di Kota Arba 

Minch, Etiopia. Variabel dependen yang diteliti dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior) dan variabel independen yang digunakan dalam studi 
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ini, antara lain: kredit, ukuran keluarga, pendidikan, usia, agrikultur urban, dan 

tingkat pendapatan. 

Gambar 2.25 Model studi hubungan faktor sosial-ekonomi terhadap perilaku 

menabung masyarakat yang tinggal di Jalingo, Taraba State, Nigeria, sumber: 

Rikwentishe et al., (2015) 

Gambar 2.26 Model studi hubungan kredit, ukuran keluarga, pendidikan, usia, 

agrikultur urban, dan tingkat pendapatan terhadap perilaku menabung wanita di 

Etiopia, sumber: Ayenew (2014) 

 Hinga (2014) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mengetahui efek 

dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, literasi keuangan, pola 

menabung, dan toleransi terhadap resiko dengan perilaku menabung karyawan. 

Objek penelitiannya adalah karyawan yang bekerja di Nairobi, Kenya. Instrumen 
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pengambilan data yang digunakan dalam studi ini adalah pembagian kuesioner 

kepada 1060 karyawan yang bekerja di Nairobi. Variabel dependen yang 

digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel-variabel independen yang digunakan, antara lain: jenis kelamin, usia, 

pendidikan, pendapatan, literasi keuangan, pola menabung, dan toleransi terhadap 

resiko. 

Gambar 2.27 Model studi hubungan jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, 

literasi keuangan, pola menabung, dan toleransi terhadap resiko dengan perilaku 

menabung karyawan di Nairobi, sumber: Hinga (2014) 

 Wenfeng (2014) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari tahu 

karateristik menabung para pekerja migran yang ada di Cina. Objek penelitiannya 

adalah pekerja migran yang ada di daerah Shenzen, Dongguan, Zhongshan, 

Chengdu, dan Xiamen, Cina. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam 

studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 1816 pekerja di lima daerah di Cina. 

Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung 

(saving behavior) dan variabel-variabel independen yang diujikan dalam studi ini, 

antara lain: gaji, lokasi waktu, rencana, konsumsi, pendidikan, usia, dan jenis 

kelamin. 
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Gambar 2.28 Model studi hubungan gaji, lokasi waktu, rencana, konsumsi, 

pendidikan, usia, dan jenis kelamin terhadap perilaku menabung pekerja migran di 

Cina, sumber: Wenfeng (2014)  

 Bashir, Hassan, Nasir, Baber, & Shahid (2013) melaksanakan studi yang 

bertujuan untuk menilai hubungan antara perbedaan jenis kelamin terhadap 

perilaku menabung individu. Objek penelitiannya adalah laki-laki dan wanita 

yang tinggal di Pakistan. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam studi 

ini adalah pembagian kuesioner yang rata dibagikan kepada total 400 laki-laki dan 

wanita yang ada di Pakistan. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini 

adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel independennya adalah 

perbedaan jenis kelamin. 

Gambar 2.29 Model studi hubungan perbedaan jenis kelamin terhadap perilaku 

menabung responden yang tinggal di Pakistan, sumber: Bashir et al., (2013)  

Ismail, Kamis, Hashim, Harun, & Khairuddin (2013) melaksanakan studi 

yang bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh 

pada perilaku menabung keryawan bank. Objek penelitiannya adalah karyawan 

Bank Maybank di Berhad, Malaysia. Instrumen pengambilan data yang digunakan 
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dalam studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 150 karyawan Maybank di 

Berhad, Malaysia. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah 

perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-variabel independennya, antara 

lain: kualitas pelayanan, kepercayaan, pengetahuan, pengaruh sosial, dan iklan. 

Gambar 2.30 Model studi hubungan kualitas pelayanan, kepercayaan, 

pengetahuan, pengaruh sosial, dan iklan dengan perilaku menabung karyawan 

bank di Malaysia, sumber: Ismail et al., (2013) 

 Delafrooz & Paim (2012) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara literasi keuangan, perilaku dalam 

pengambilan resiko, pola menabung, dan karateristik demografik sosial terhadap 

perilaku menabung masyarakat di Lembah Kelang. Objek penelitiannya adalah 

masyarakat yang tinggal di daerah Lembah Kelang, Malaysia. Instrumen 

pengambilan data yang digunakan dalam studi ini adalah kuesioner online dan 

konvensional kepada 200 responden yang tinggal di Lembah Kelang, Malaysia. 

Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung 

(saving behavior) dan variabel independen yang diteliti adalah literasi keuangan, 

perilaku dalam pengambilan resiko, pola menabung, dan karateristik demografik 

sosial. 

 Falahati & Paim (2012) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mempelajari hubungan dari agen sosialisasi primer ataupun sekunder, pengalaman 
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konsumen semasa anak-anak,  pengetahuan keuangan, dan kemampuan keuangan 

terhadap perilaku menabung mahasiswa. Objek penelitiannya adalah mahasiswa 

di Universitas Malaysia. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam studi 

ini adalah pembagian kuesioner kepada 2.340 mahasiswa di Universitas Malaysia. 

Variabel dependen yang diteliti adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel-variabel independen yang diteliti antara lain: agen sosialisasi primer 

ataupun sekunder, pengalaman konsumen semasa anak-anak. Serta, pengetahuan 

dan kemampuan finansial merupakan variabel mediasi. 

Gambar 2.31 Model studi hubungan literasi keuangan, perilaku dalam 

pengambilan resiko, pola menabung, dan karateristik demografik sosial terhadap 

perilaku menabung masyarakat di Lembah Kelang, sumber: Delafrooz & Paim 

(2012) 
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Gambar 2.32 Model studi hubungan dari agen sosialisasi primer dan sekunder, 

serta pengalaman konsumen semasa anak-anak terhadap perilaku menabung 

mahasiswa di Universitas Malaysia yang dimediasi oleh pengetahuan dan 

kemampuan finansial, sumber: Falahati & Paim (2012) 

 Fisher & Anong (2012) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

mempelajari bagaimana motif menabung dapat berpengaruh pada perilaku 

menabung rumah tangga. Objek penelitiannya adalah kepala rumah tangga yang 

tinggal di Amerika Serikat. Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam 

studi ini adalah pengolahan kuesioner yang sudah disebar di tahun 2007 kepada 

3.822 rumah tangga yang tinggal di Amerika Serikat. Variabel dependen yang 

digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel independen yang diteliti adalah motif menabung (saving motives). 

Gambar 2.33 Model studi hubungan motif menabung dengan perilaku menabung 

rumah tangga di Amerika Serikat, sumber: Fisher & Anong (2012) 

 Hayhoe, Cho, DeVaney, Worthy, Kim, & Gorham (2012) melaksanakan 

studi yang bertujuan untuk mencari hubungan ketidakpercayaan dan kegelisahan, 

faktor-faktor demografik, dan perilaku manajemen keuangan terhadap perilaku 

menabung rumah tangga dengan pendapatan rendah dan menengah. Objek 

penelitiannya adalah kepala rumah tangga di rumah tangga yang memiliki 
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pendapatan rendah dan menengah di Amerika Serikat. Instrumen pengambilan 

data yang digunakan dalam studi ini adalah pembagian kuesioner online kepada 

749 rumah tangga yang ada di Amerika Serikat. Variabel dependen yang 

digunakan dalam studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan 

variabel independen pada studi ini, antara lain: demografik, sikap keuangan, dan 

perilaku manajemen keuangan.  

Gambar 2.34 Model studi hubungan demografik, sikap keuangan, dan perilaku 

manajemen keuangan dengan perilaku menabung rumah tangga di Amerika 

Serikat, sumber: Hayhoe et al., (2012) 

 Lee & Lown (2012) melaksanakan studi yang bertujuan untuk mencari 

tahu hubungan dari pendidikan finansial, pembelian impulsif, dan faktor sosial 

demografik terhadap perilaku menabung mahasiswa yang berkuliah di perguruan 

tinggi negeri di Korea Selatan. Objek penelitiannya adalah mahasiswa yang 

berkuliah di  perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Seoul, Gyeonggi-do, 

Chungcheong-do, Gangwon-do, Gyeongsang-do, dan Jeonra-do, Korea Selatan. 

Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam studi ini adalah penyebran 

kuesioner online kepada 501 mahasiswa di tujuh universitas negeri di Korea 

Selatan. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior) dan variabel independen yang digunakan, antara lain: 

pendidikan finansial, pembelian impulsif, dan faktor sosial demografik. 

 

Money Attitudes 
Saving Behavior 

Demographics 

Financial Management 

Behavior 

Krisnawati. Analisis Pengaruh Self-Control, Parental Socialization, Peer Influence, Saving Motive, dan Financial 
Literacy terhadap Saving Behavior Generasi Milenial di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



33 
 

          Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 2.35 Model studi hubungan pendidikan finansial, pembelian impulsif, 

dan faktor sosial demografik dengan perilaku menabung mahasiswa di Korea 

Selatan, sumber: Lee & Lown (2012) 

 Thung, Kai, Nie, Chiun, & Tsen (2012) melaksanakan studi yang 

bertujuan untuk mencari tahu hubungan dari literasi keuangan atau melek 

keuangan, sosialisasi orang tua, pengaruh teman sebaya, dan pengendalian diri 

terhadap perilaku menabung mahasiswa di Malaysia. Objek penelitiannya adalah 

mahasiswa yang berkuliah di Universiti Malaya, Universiti Utara Malaysia, 

Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tunku Abdul 

Rahman, dan Multimedia University, Malaysia. Instrumen pengambilan data yang 

digunakan dalam studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 420 mahasiswa di 

enam universitas yang ada di Malaysia. Variabel dependen yang digunakan dalam 

studi ini adalah perilaku menabung (saving behavior) dan variabel-variabel 

independen yang digunakan, antara lain literasi keuangan atau melek keuangan, 

sosialisasi orang tua, pengaruh teman sebaya, dan pengendalian diri. 

Delafrooz & Paim (2011) melaksanakan studi yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan dari literasi keuangan, kesulitan keuangan, dan praktik 

manajemen keuangan terhadap perilaku menabung dan masalah keuangan. Objek 

penelitiannya adalah para pekerja yang ada di Malaysia. Instrumen pengambilan 

data yang digunakan dalam studi ini adalah pembagian kuesioner kepada 2.246 

pekerja yang ada di Malaysia. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini 
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adalah perilaku menabung (saving behavior) dan masalah keuangan (financial 

problem) dan variabel independen yang diteliti adalah literasi keuangan, kesulitan 

keuangan, dan praktik manajemen keuangan. 

Gambar 2.36 Model studi hubungan literasi keuangan atau melek keuangan, 

sosialisasi orang tua, pengaruh teman sebaya, dan pengendalian diri dengan 

perilaku menabung mahasiswa di 6 universitas yang ada di Malaysia, sumber: 

Thung et al., (2012) 

Gambar 2.37 Model studi hubungan literasi keuangan, kesulitan keuangan, dan 

praktik manajemen keuangan terhadap perilaku menabung dan masalah keuangan 

pekerja di Malaysia, sumber: Delafrooz & Paim (2011) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Menabung adalah menyisihkan uang untuk dapat diakumulasikan untuk 

mencapai tujuan tertentu agar nantinya simpanan uang tersebut dapat digunakan 

pada masa yang akan datang. Menabung juga dapat juga dimaksudkan sebagai 

sisa dari gaji yang disimpan setelah dikurangi pengeluaran tertentu dalam suatu 

waktu tertentu (Subhamv &  Priya, 2016). Sehingga dapat diartikan bahwa, 
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perilaku menabung adalah tindakan ataupun cara seseorang dalam melaksanakan 

penghematan ataupun menunda konsumsi (Tharanika & Andrew, 2017). 

Perilaku menabung dapat diartikan juga sebagai suatu sikap yang posistif, 

dimana di dalamnya tersimpan sikap kontrol diri dan jujur (Gadinasyin, 2013). 

Selain itu, perilaku menabung juga merupakan kombinasi dari persepsi akan 

kebutuhan individu tersebut pada masa depannya (Sirine & Utami, 2016). 

Perilaku menabung juga merupakan pilihan yang dibuat oleh individu untuk 

berhemat atau mengurangi konsumsi karena dengan berhemat dapat 

meningkatkan kesejahteraan dari individu tersebut (Cronqvist & Siegel, 2015). 

Variabel dependen yang diteliti di dalam studi ini adalah perilaku 

menabung (saving behavior). Perilaku menabung adalah tindakan dan keputusan 

untuk melaksanakan kegiatan menabung demi tujuan tertentu. Perilaku menabung 

umumnya sudah diajarkan oleh lingkungan sejak dini. Lingkungan yang dimaksud 

bisa dari lingkungan keluarga, sekolah, teman, ataupun masyarakat. Perilaku 

menabung termasuk dalam kategori perilaku keuangan (behavioral finance). 

Dimana perilaku keuangan memperlajari bagaimana individu bertindak secara 

emosi dan nyata dalam pengelolaan keuangannya.  

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan self-control terhadap saving behavior generasi milenial di 

Kota Batam 

Self-Control atau kontrol diri adalah tingkah laku bagaimana seseorang 

mengendalikan emosi dari godaan ataupun impuls yang menarik bagi seseorang 

tersebut. Perilaku ini dapat dilihat dengan banyaknya keinginan, atau sikap untuk 

menunda kepuasan. Kontrol diri dalam hal keuangan dapat diartikan sebagai 
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perilaku yang dapat memotivasi seseorang untuk berhemat dengan cara 

mengurangi konsumsi secara impulsif yang muncul akibat dorongan dari dalam 

diri seorang individu untuk membeli barang tersebut segera. 

Kontrol diri juga merupakan kemampuan untuk mengatur dan 

membimbing tingkah laku sendiri (Syahrom, Nasrudin, Yasin, Azlan, & Manap, 

2017). Menurut Thalib (2010), kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan dorongan atau nafsu, baik dari dalam diri individu tersebut 

ataupun dari luar diri individu. Kontrol diri dapat juga dimaksudkan sebagai 

perasaan individu bahwa individu tersebut mampu membuat keputusan dan 

mengambil tindakan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang didambakan dan 

menghindari hasil yang tidak didambakan (Ningsih et al., 2018). Kontrol diri juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri 

ataupun kemampuan seseorang untuk mngendalikan impuls (Chaplin, 2011). 

Selain itu, kontrol diri juga dihubungkan dengan bagaimana individu mengontrol 

emosi serta dorongan dalam dirinya (Ghufron & Risnawati, 2011). 

Seseorang yang memiliki kemampuan kontrol diri yang baik umumnya 

mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sehingga menghasilkan 

sesuatu yang didambakan dan menghindari sesuatu yang tidak didambakan. 

Berdasarkan beberapa paparan mengenai self-control di atas, self-control dalam 

konteks pengelolaan keuangan dapat berhubungan pada saving behavior individu. 

Dari hasil studi yang telah dilakukan oleh Gobiga (2017), Jamal et al., 

(2016), Kamawar et al., (2018), Subhamv & Priya (2016), Tharanika & Andrew 

(2017), dan Thung et al., (2012) menjelaskan bahwa self control dapat 

berhubungan signifikan positif terhadap saving behavior. Dari studi di atas, dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa individu yang mempunyai tingkat pengendalian diri 

yang tinggi dapat melaksanakan saving behavior atau dengan kata lain 

penghematan yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang tingkat 

pengendalian dirinya rendah. Namun, pada studi Karunaanithy et al., (2017) 

dijelaskan bahwa self control tidak memiliki hubungan yang dapat berhubungan 

signifikan pada saving behavior. 

2.3.2 Hubungan parental socialization terhadap saving behavior generasi 

milenial di Kota Batam 

Parental Socialization adalah pengajaran atau sosialisasi yang diajarkan 

oleh orang tua individu tersebut yang dimulai dari sejak individu tersebut masih 

anak-anak. Tujuan dari orang tua melaksanakan pengajaran sejak dini adalah 

untuk menambah wawasan serta untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk dapat 

menjadi bagian dari masyarakat kelak. Menurut Karunaanithy et al., (2017), 

ketika orang tua memberikan contoh yang berkaitan dengan menabung kepada 

anak-anaknya maka secara tidak langsung orang tua memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada anak-anaknya untuk melaksanakan hal yang sama. Sosialisi dari 

orang tua dapat secara langsung maupun tidak langsung terjadi dalam komunikasi 

langsung ataupun tidak langsung, observasi dan imitasi dari perilaku orang tua 

(Kagotho et al., 2017). Dikemudian hari pengajaran sejak dini ini dapat menjadi 

sebuah kebiasaan bagi anak tersebut. Pengajaran dalam pengelolaan keuangan 

juga umumnya sudah diajarkan sejak anak-anak. Contoh umum dalam sosialisasi 

orang tua dilakukan saat anak-anak adalah menabung. Anak-anak umumnya 

diajarkan untuk menabung di dalam sebuah celengan dengan harapan uang yang 

ditabung menjadi banyak dan dapat dibelikan sesuatu yang anak tersebut 
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inginkan. Ketika orang tua memberikan contoh mengenai perilaku keuangan yang 

baik dan bijak maka anak-anaknya juga akan memiliki perilaku keuangan yang 

baik pula (Jamal et al., 2016). Menurut Firmansyah (2014), adanya dukungan dan 

motivasi dari orang tua serta pengalaman orang tua mengenai masalah keuangan 

akan dapat mempengaruhi perilaku menabung anak-anaknya. 

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Alwi et al., (2015), Jamal et al., 

(2015), Jamal et al., (2016), Kagotho et al., (2017), Karunaanithy et al., (2017), 

Subhamv & Priya (2016), dan Thung et al., (2012) menjelaskan bahwa parental 

socialization dapat berhubungan signifikan positif terhadap saving behavior. 

Dikarenakan ajaran menabung yang sudah ditanamkan pada anak-anak terbawa 

sampai anak-anak tersebut dewasa. Orang tua yang rajin menabung juga dapat 

memotivasi dan memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk menjadikan 

menabung sebagai kebiasaan (saving behavior). 

2.3.3 Hubungan peer influence terhadap saving behavior generasi milenial 

di Kota Batam 

Peer Influence adalah hubungan akan suatu tindakan individu yang berasal 

dari kolega ataupun teman yang dikenal di sekitar individu tersebut. Peer atau 

kolega diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kesamaan pada lingkungan 

sosial ataupun ciri-ciri seperti kesamaan pada usia, lingkungan, ataupun tempat 

tinggal. Santrock (2007) mengartikan bahwa peer merupakan orang-orang yang 

berada pada tingkat umur yang sama ataupun tingkat kedewasaan yang sama. 

Kolega atau teman ini berperan dalam membentuk tingkah laku seorang individu, 

selain itu teman juga berperan sebagai sarana pemberi informasi dan wawasan 

kepada individu tersebut. Menurut Lusardi, Mitchell, & Curto (2010), peer 
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influence adalah salah satu kunci utama dalam pemberian berita dan sebagai 

penasehat dalam pengelolaan keuangan individu. Kalangan muda sering sekali 

berinteraksi dengan rekan-rekan sebayanya dalam sepanjang hidup mereka 

sehingga secara tidak langsung perilaku menabung rekannya dapat mempengaruhi 

individu tersebut (Syahrom et al., 2017). Menurut (Jamal et al., 2015), apabila 

teman sebaya memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik atau rutin 

menabung, maka individu juga dapat termotivasi untuk melaksanakan hal yang 

sama dan sebaliknya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peer influence 

atau teman sebaya  dapat memberikan pengaruh terhadap saving behavior 

individu. Teman yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik dapat 

mempengaruhi temannya juga dan sebaliknya.  

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Jamal et al., (2015), Jamal et al., 

(2016), Karunaanithy et al., (2017), Subhamv &  Priya (2016), dan Thung et al., 

(2012) menjelaskan bahwa peer influence berhubungan signifikan positif terhadap 

saving behavior. Hal tersebut dikarenakan perilaku keuangan seseorang 

cenderung mudah terpengaruhi oleh temannya. 

2.3.4 Hubungan saving motives terhadap saving behavior generasi milenial di 

Kota Batam 

Saving motive atau motif menabung dapat diartikan sebagai alasan, motivasi 

atau dorongan dari dalam atau luar individu untuk melaksanakan tindakan 

menabung. Motif menabung dan perilaku menabung individu memiliki hubungan 

yang erat dikarenakan mereka menabung untuk membiayai pendidikan, memenuhi 

kebutuhan, hal darurat, dan pensiun (Fisher & Montalto, 2010). Motif menabung 

pada orang dewasa yang sudah lama bekerja umumnya adalah hal darurat, 
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kebutuhan keluarga dan pensiun. Dari studi Marcinkiewicz (2018), rumah tangga 

yang ada di Polandia menabung dikarenakan untuk mempersiapkan hari tua 

mereka, hal tersebut merupakan motif utama mereka dalam menabung. Akan 

tetapi, perbedaan motif menabung pada setiap orang bisa berbeda antara satu 

dengan lainnya, hal ini bisa saja disebabkan oleh usia, pekerjaan, status 

pernikahan, lingkungan dan lain sebagainya.  

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Fisher & Anong (2012) dan  

Marcinkiewicz (2018) menyatakan bahwa saving motive memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap saving behavior. Hal ini dikarenakan bahwa mereka 

memiliki motif ataupun alasan yang memotivasi sebuah rumah tangga untuk 

menabung secara rutin. Motif ataupun alasan tersebut, antara lain: untuk biaya 

pendidikan, hal darurat, kebutuhan sehari-hari, dan juga hari tua ataupun pensiun. 

2.3.5 Hubungan financial literacy terhadap saving behavior generasi milenial 

di Kota Batam 

Financial Literacy yang diartikan sebagai literasi keuangan atau melek 

keuangan, ataupun juga wawasan akan manajemen keuangan serta instrumen-

instrumennya. Literasi keuangan dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan 

menganalisis, mengelola dan pemahaman tentang kondisi dan pengeloaan 

keuangan pribadi. Literasi keuangan memungkinkan individu untuk mengambil 

keputusan dan merasa percaya diri dengan aspek pengelolaan keuangan mereka, 

seperti pengelolaan konsumsi, tabungan, dan pemanfaatan produk perbankan. 

Semakin tinggi literasi keuangan individu maka semakin tinggi pula perilaku 

keuangannya yang dalam artian dapat menigkatkan kemampuan mereka dalam 

mengelola dan memahami resiko pada keuangannya (Karunaanithy et al., 2017). 
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Selain itu, literasi keuangan juga merupakan faktor utama untuk perencanaan 

masa depan individu. Menurut Lusardi et al., (2010), literasi keuangan juga 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat berhubungan pada perilaku 

menabung (saving behavior) dan permasalahan keuangan individu. Penelitian 

Jamal et al., (2016), menemukan bahwa literasi keuangan individu berhubungan 

pada keputusan keuangan individu tersebut secara langsung, seperti pada 

keputusan perencanaan investasi dan pensiun. Jika seseorang memiliki literasi 

keuangan yang rendah, maka besar kemungkinan mereka dapat terlilit masalah 

keuangan seperti kredit macet dan hutang. Rendahnya literasi keuangan inilah 

yang umumnya menjadi alasan utama individu mengambil kesalahan dalam 

pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, melek keuangan atau literasi keuangan 

merupakan salah satu faktor utama yang dapat berhubungan pada perilaku 

menabung individu dan juga dapat membantu mengatasi masalah keuangan 

individu tersebut (Sabri & MacDonald, 2010).  

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Ahmad et al., (2015), Akben-Selcuk, 

(2015), Alwi et al., (2015), Baidoo et al., (2018), Bayar et al., (2017), Gaisina & 

Kaidarova (2017), Gobiga (2017), Hinga (2014), Jamal et al., (2015), Jamal et al., 

(2016), Karunaanithy et al., (2017), Naradin et al., (2017), Subhamv & Priya, 

(2016), Tharanika & Andrew (2017), Thung et al., (2012), dan Wenfeng (2014) 

menjelaskan bahwa financial literacy mempengaruhi secara signifikan positif 

terhadap saving behavior. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang lebih melek 

keuangan atau memiliki literasi keuangan yang lebih luas cenderung untuk rutin 

menabung. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa individu yang memiliki tingkat 

literasi yang tinggi memiliki perilaku menabung yang baik juga. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan serta manfaat dari studi 

dan landasan atau referensi teori yang telah dijabarkan di atas, maka hubungan 

antar variabel-variabel yang diteliti dapat dinyatakan dalam sebuah model 

penelitian. Model penelitian yang diteliti dalam skripsi ini dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Gambar 2.38 Model studi hubungan Self-Control, Parental Socialization, Peer 

Influence, Saving Motive dan Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

Generasi Milenial di Kota Batam, sumber: Data diolah (2019) 

Berdasarkan model penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka 

hipotesis untuk studi ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Self-control berhubungan signifikan positif terhadap saving behavior 

generasi milenial di Kota Batam 

H2: Parental socialization berhubungan signifikan positif terhadap saving 

behavior generasi milenial di Kota Batam 

H3: Peer influence berhubungan signifikan positif terhadap saving behavior 

generasi milenial di Kota Batam 

Parental Socialization 
Saving Behavior 

Self-control 

Peer Influence 

Saving Motive 

Financial Literacy  
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H4: Saving motive berhubungan signifikan positif terhadap saving behavior 

generasi milenial di Kota Batam 

H5: Financial literacy berhubungan signifikan positif terhadap saving 

behavior generasi milenial di Kota Batam 
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