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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitiani 

Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara yang merupakan sebuah 

kebangsaan yang mencakup kurang lebih memiliki tiga ratus suku. Pada saat ini 

Indonesia adalah negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan 

berada di urutan keenambelas ekonomi dunia dari Produk Domestik Bruto. Bank 

dunia memprediksikan bahwa ekonomi di Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% 

dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia (CNN 

Indonesia, 2018).  

Kota Batam adalah Kota besar di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terletak 

di Indonesia, yang terdiri dari berbagai pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, 

dan Pulau Galang dan masih banyak pulau kecil lainnya. Kota Batam adalah kota 

yang dikategorikan pertumbuhan ekonominya lumayan pesat sehingga berpotensi 

untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Kota 

Batam juga merupakan kota yang memiliki Upah Minimum Kerja tertinggi di 

Kepulauan Riau. 

Jumlah tabungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.1 yang 

menyatakan pada bulan Februari 2018, jumlah tabungan masyarakat sempat 

menurun dan terjadi fluktuasi dari bulan bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan 

Juni 2018. Pada kesempatan ini, data-data yang telah didapatkan mendukung 

penulis untuk meneliti tentang saving behavior di Kota Batam. Permasalahan  

tabungan di Kota Batam tidak teratur dan rumit. 
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Tabel 1.1  

Jumlah Tabungan Masyarakat Kota Batam 

Periode Jumlah Tabungan (dalam Juta Rp) Presentase 

Oktober 2017 Rp 14.418.100 0 
November 2017 Rp 15.272.541 5,93% 
Desember 2017 Rp 15.729.449 2,99% 

Januari 2018 Rp 15.729.449 0,00% 
Februari 2018 Rp  15.555.835 -1,10% 

Maret 2018 Rp 15.611.203 0,36% 
April 2018 Rp 15.590.776 -0,13% 
Mei 2018 Rp 15.946.736 2,28% 
Juni 2018 Rp 16.122.587 1,10% 

Sumber: Bank Indonesia (2018). 

Upah Minimum Kota dari tahun ke tahun semakin tinggi. Rata-rata 

kenaikan setiap kota diatas Rp 200.000 setiap tahunnya walaupun kenaikan tiap 

tahunnya yang paling signifikan adalah Kota Batam. mengatakan bahwa UMK di 

Kota Batam paling tinggi yaitu Rp 3.806.358 di tahun 2019 sedangkan UMK yang 

terendah berada di Kota Tanjungpinang yaitu Rp 2.771.172 di tahun 2019 (Kejora 

News, 2018). 

Menurut Horne (2013), manajemen keuangan adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan uang atau bagaimana cara seseorang mengelola keuangan 

mereka. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan, pendanaan,  serta 

untuk pengelolaan aktiva dengan tujuan semua aktivitas. Mayoritas anak muda 

yang sudah berpenghasilan tetap belum tentu terbebas dari masalah keuangan. 

Pada kenyataannya, kebanyakan anak muda mengalami masalah pengelolaan 

keuangan yang kurang baik dikarenakan anak muda menghabiskan uangnya untuk 

gaya hidup yang glamour. 

Menurut Madjid (2017), tidak akan ada habisnya jika membahas tentang 

generasi anak muda yang sering disebut generasi milenial ini. Karena sebagian 
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dari anak muda sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan individu. Berikut 

terdapat beberapa kebiasaan anak muda di kota besar yang hidup di era teknologi. 

1.  Tidak memilik aset 

Berkembangnya bisnis berbasis teknologi yang membuat seseorang lebih 

nyaman untuk menyewa kos-kosan atau apartemen dibandingkan untuk 

membeli rumah. 

2. Status sosial yang berbeda 

 Bagi generasi X status sosial ditunjukkan dengan kunci mobil seperti jenis 

kendaraan, smartphone, kamera, dan jam tangan yang dimiliki seseorang 

dalam generasi X yang menjadi ukuran kesuksesan seseorang. 

3. Anak muda yang cenderung mencari pengalaman (Travelling). 

 Alasan mengapa anak muda tidak bisa menabung adalah mereka 

cenderung menghabiskan uang mereka untuk jalan-jalan mencari 

pengalaman dan mengunjungi tempat-tempat baru. Bagi anak muda hal 

yang terpenting dalam hidup adalah mencari pengalaman dan mengunjungi 

tempat baru. 

4. Anak muda tidak menabung/investasi 

 Kebanyakan anak muda tidak bisa menabung dan investasi karena tidak 

 punya uang lebih. Ketika digali lebih dalam lagi, kebanyakan pengeluaran 

 mereka habis untuk berkumpul di kafe sepulang kantor atau pulang kuliah 

 dan hal ini dilakukan hampir setiap hari.  

 Menurut Rendra dan Sito (2012), tabungan dapat didefinisikan secara luas 

sama dengan peningkatan kekayaan bersih individu, karena tabungan juga sama 

dengan income dikurangi konsumsi pribadi, sedangkan saving behavior 
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merupakan sebagai akibat dari pilihan antara sekarang dan masa depan. 

Masyarakat berpendapat bahwa kebiasaan menabung hanya bisa dilakukan oleh 

beberapa orang yang mempunyai sisa uang dan menabung itu harus dalam jumlah 

nominal yang besar. Kondisi ini adalah salah satu pola pikir yang salah karena 

dapat diartikan bahwa sama dengan peningkatan kekayaan bersih individu, karena 

menabung juga sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran pokok dan 

variabel. Tabungan ini termasuk investasi yang sangat penting bagi sebagian 

orang, karena dengan memiliki tabungan kita sudah mempunyai persiapan untuk 

masa depan.  

Menurut Nababan dan Sadalia (2013), Mahasiswa memiliki masalah 

keuangan yang cukup rumit karena sebagian besar mahasiswa belum bekerja dan 

tidak memiliki pendapatan sendiri, uang yang dimiliki juga terbatas untuk 

digunakan setiap bulannya, keterlambatan uang kiriman dari orangtua, atau uang 

bulanan habis sebelum waktunya, yang bisa disebabkan oleh kebutuhan yang 

tidak terduga ataupun disebabkan pengelolaan keuangan pribadi yang salah 

dikarenakan tidak adanya penganggaran dalam hal pengeluaran bulanan. 

 Menurut Wahana (2014), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku menabung diantaranya adanya tingkat financial literacy, tingkat self 

control, tingkat saving motives, dan tingkat pendapatan mahasiswa yang belum 

sepenuhnya baik dan stabil. Kendala mahasiswa dalam menabung disebabkan 

karena minat dan motivasi mahasiswa untuk menabung belum besar. Hal tersebut 

disebabkan oleh mahasiswa belum sepenuhnya mandiri secara finansial karena 

belum bekerja sehingga belum memiliki pendapatan tetap setiap bulannya dan 

motivasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan menabung hanya untuk manfaat 
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jangka pendek. Penyebab lainnya adalah pendapatan yang diperoleh cenderung 

habis dipakai untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, terkadang terdapat 

pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak adanya penganggaran 

keuangan yang baik. 

Alasan penulis memilih topik ini adalah karena di Kota Batam memiliki 

UMK tertinggi diantara seluruh Kepulauan Riau yang mengartikan penghasilan 

yang didapatkan lumayan tinggi. Kota Batam merupakan salah satu kota 

perantauan dari berbagai pulau maupun kota dan kebanyakan mahasiswa yang 

datang ke Kota Batam selain bertujuan untuk kuliah yaitu untuk menghasilkan 

uang dengan cara bekerja. Penulis akan meneliti apakah mahasiswa di Kota 

Batam memiliki tabungan atau tidak.   

Berhubungan dengan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian untuk mahasiswa di Kota Batam yaitu tentang 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior Terhadap 

Mahasiswa di Kota Batam”. 

1.2 Pemasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah financial literacy dapat mempengaruhi saving behavior 

mahasiswa di Kota Batam? 

2. Apakah parental socialization dapat mempengaruhi saving behavior 

mahasiswa di Kota Batam? 

3. Apakah peer influence dapat mempengaruhi saving behavior mahasiswa 

di Kota Batam? 
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4. Apakah self control dapat mempengaruhi saving behavior mahasiswa di 

Kota Batam? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara financial literacy dan saving 

behavior terhadap mahasiswa di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara parental socialization dan saving 

behavior terhadap mahasiswa di Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara peer influence dan saving behavior 

terhadap mahasiswa di Kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara self-control dan saving behavior 

terhadap mahasiswa di Kota Batam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan yang 

lebih mendalam terhadap pentingnya saving behavior di Kota Batam ini 

dikarenakan menabung merupakan persiapan untuk masa depan. Adapun 

dibagikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

 Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan ilmu baru 

mengenai saving behavior. 

2. Bagi masyarakat 

Sebagai acuan agar dapat melakukan analisis melalui pengaruh terhadap 

saving behavior sehingga masyarakat dapat melakukan secara bijaksana 
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serta sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk mengambil 

keputusan dalam menabung. 

3.  Bagi peneliti lanjutan 

Agar dapat mengetahui lebih lanjut dan bisa menjadi sebagai referensi, 

contoh, acuan, dan perbandingan di pihak lain bagi yang akan melakukan 

penelitian yang sama untuk kedepannya. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang 

membahas tentang pengaruh saving behavior, perumusan saving 

behavior serta tujuan dan manfaat meneliti tentang saving 

behavior. 

BAB II:   KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

   Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan  

    penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi saving 

behavior, kerangka pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan hal tentang analisa data yang telah  

 terkumpul dan terdapat deskriptif objek penelitian, serta   

interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 

BAB V:    PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang akan 

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap 

penelitian ini. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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