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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Di zaman ini keuangan merupakan hal yang menjadi sebuah ketakutan 

dalam dunia ini, tidak lain terhadap seorang wirausaha saat ini. Uang juga 

merupakan alat yang dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi di dunia. Dalam hal 

ini uang merupakan alat pengukur ekonomi bagi setiap negara di dunia ini. Ilmu 

ekonomi berpengaruh kuat terhadap manusia, oleh karena itu banyak orang mulai 

tertarik untuk mengembangkan masalah yang terkait dengan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi suatu  negara menjadi sebuah perhitungan dunia untuk 

menunjukan perekonomian suatu negara sedang rendah atau tinggi.  

Salah satu cara seorang individu dalam menabung biasanya dengan 

penyimpanan uang. Sehingga dibuatlaht lembaga keuangan yang membuka 

beberapa bidang usaha untuk mengurusi hal penyimpanan ini berupa bank.Bank 

merupakan salah satu perusahaan atau organisasi atau lembaga yang ikut serta 

dalam menyikapi hal menabung ini. Menabung merupakan investasi bagi 

beberapa orang pada saat ini, karena banyak nya atau berbedanya kebutuhan 

setiap individu. Kebutuhan secara tiba-tiba tidak dapat dihindari atau pun 

kebutuhan yang sudah dipersiapkan secara matang, itu semua pun dapat diperoleh 

dengan cara menabung. 

Menabung merupakan sesuatu yang  penting dalam mengingatkan sebuah 

kebutuhan yang kadang datang secara tanpa disadari atau tanpa perencanaan. 

Tetapi tidak semua orang sadar akanpentingnya menabung. Menurut Jannah 

(2014), tingkat pengetahuan keuangan di indonesia sangat kurang dan tertinggal 
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jika di adu dengan negara Malaysia, Singapura, Filiphina dan Thailand. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi pada suatu negara di dasarkan dari banyaknya tabungan 

serta penanaman modal. Menabung menggambarkan salah satu upaya untuk 

mengontrol finansial seseorang maupun negara. Dengan itu kegiatan menabung 

untuk dana yang akan dialokasikan  untuk melakukan investasi bertujuan untuk 

menaikan perekonomian seseorang maupun sebuah negara.  

Dalam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masyarakat memiliki gemar 

menabung. pada tahun 2016 tercatat dalam OJK berhasil mengumpulkan data 

sebesar Rp 49.91 triliun ataupun mengalami kenaikan sebanyak 8,15% dari tahun 

2015,  giro Rp 13.14 triliun (26.32%), persen  terbesarterdapat pada tabungan 

yaitu Rp 20.26 triliun (40.59%), dan deposito Rp 16.52 triliun (33.09%).(sumber: 

OJK, 2016) 

Penelitian mengenai semakin bertumbuhnya wirausahawan ataupun UKM 

dan UMKM di Kota Batam. berdasarkan unggahan atau pemberitaan dari 

BatamPos.co.id yang diuanggah pada tanggal 24 Juni 2019,  akhir-akhir ini 

semakin bertumbuh nya wirausahawan di Kota Batam ini mencapai 81.486 UKM 

dan UMKM yang terdaftar di kemeterian koperasi dan UKM di Kota Batam. 

Menurut kepala dinas koperasi dan UKM Kota Batam, Bapak Suleman Nababan 

masih terdapat banyak sekali wirausaha, UKM ataupun UMKM di Kota Batam ini 

yang belum melakukan klarifikasi yang jelas mengenai jenis usaha mereka. Bapak 

Suleman Nababan selaku kepala dinas koperasi UKM maupun UMKM di kota 

batam  ini mempereksidikan masih sangat banyak yang belum melaksanakan 

pendataan terutama jenis mikro.  

Penelitian mengenai kebiasaan dalam menabung telah di lakukan oleh 
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beberapa peneliti sebelum nya, dimana kebiasaan dalam menabung sering di 

kaitkan dengan finansial literasi. Selain finansial literasi, kebiasaan menabung 

juga sering di kaitkan dengan peran orang tua, peran temansebaya,dan beberapa 

peneliti juga mengikut sertakan variabel kontrol diri sebagai faktor yang juga 

berpengaruh terhadap kebiasaan menabung. 

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti menentukan untuk 

melaksanakan sebuah pengujian berjudul “Pengaruh Financial Literacy, Peer 

influence, Self-Control, dan Incometerhadap Saving Behavior pada 

Wirausaha Di Kota Batam”  yang dimana berguna untuk menguji variabel yang 

dapat memengaruhi tingkat kebiasaan dalam kegiatan menabung. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Berdasarkanlatar belakang penelitian yang tertulis di atas, maka dari itu 

peneliti merangkum  sebuahrumusan masalah yang diangkat untuk dilakukannya 

penelitian ini seperti berikut: 

1. Bagaimana Financial Literacy berdampak terhadap Saving Behavior 

pada wirausaha? 

2. Bagaimana Peer Influence berdampak terhadap Saving Behavior pada 

wirausaha? 

3. Bagaimana Self-Control berdampak terhadap Saving Behavior pada 

wirausahadi KotaBatam ? 

4. Bagaimana Income berdampak terhadap Saving 

Behaviorpadawirausahadi KotaBatam ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun target daripada pengujian ini yang didasarkan dari latar belakang 
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yang ada serta rumusan masalah yang terkait. Maka itu target dari pengujian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruhFinancial literacyterhadap Saving Behavior 

pada wirausaha.  

2. Untuk mengetahui dan memahami  pengaruhPeer Influenceterhadap 

Saving Behavior pada wirausaha. 

3. Untuk mengetahui dan memahami  pengaruhSelf-Controlterhadap 

Saving Behavior pada wirausaha.  

4. Untuk mengetahui dan memahami  pengaruhIncometerhadap Saving 

Behavior pada wirausaha.  

1.4 Manfaat penelitian 

 
 Kurang nya minat menabung di era saat ini yang dapat menjadikan sebuah 

masalah besar terhadap kondisi keuangan di kala yang akan datang. Untuk itu 

guna dari pengujian ini diharapkan dapat memberikan sedikit atau lebih 

pengetahuan serta motivasi dalam bidang akademis untuk nenambah wawasan 

dalam hal kebiasaan menabung. Dari pada itu penelitian ini juga sangat 

diharapkan memberikan sedikit atau lebih pengetahuan serta motivasi terhadap 

wirausaha yang ada saat ini dalam peningkatan minat menabung dan menjadikan  

menabung menjadi sebuah kebiasaan maupun sebuah keharusan bagi setiap 

individu.  

 Dari penelitian ini pula dapat dikatahui apa saja faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi setiap individu dari wirausaha tersebut untuk menabung. Dimana 

kebiasaan menabung ini dapat bermanfaat dalam membantu beberapa wirausaha 

di Kota Batam dalam hal financial untuk menata kehidupan di kala yang akan 
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datang lebih baik dan dapat mencukupkan dikala sangat membutuhkan uang untuk 

beberapa hal. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 
Dalam sistematika penelitian dapat dipaparkan secara rinci dan jelas sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menerangkan bagaimana latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini memaparkan beberapa teori terdahulu sebagai 

acuan dari penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bagian ini dijelaskan metode yang digunakan  untuk 

pengumpulan data guna mencapai tujuan daripada penelitian ini.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 

Bab Hasil dan analisis menjelaskan tentang hasil eksperimen 

beserta analisa nya, yang dimana hasil nya di dapat dari angket 

atau kuisioner. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan keseluruhan penelitian yangbdapat diambil 

sebagai pertimbangan dalam penelitian berikutnya.  
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