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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Rutinitas kegiatan setiap hari pada umumnya tidak akan terlewati dengan 

berbagai bentuk kegiatan yang memakai uang. Semua golongan mulai dari dewasa 

hingga anak-anak pun melakukan proses pemakaian uang. Namun, dibeberapa 

tahun belakangan ini dalam praktik manajemen keuangan terhadap anak-anak 

remaja zaman sekarang menjadi perhatian khusus oleh lembaga keuangan, 

pemerintah, dan lembaga lainnya. Remaja zaman sekarang sangat dekat dengan 

budaya hutang dengan difasilitasi gaya hidup serba mewah dan juga mahal, 

contohnya pemakaian kartu kredit yang memudahkan penggunanya. Anak remaja 

zaman sekarang masuk dunia perkuliahannya tanpa mempunyai sebuah bentuk 

tanggung jawab dalam bagaimana cara untuk mengelola keuangan mereka dengan 

hati-hati dan bisa diketahui juga bahwasanya generasi muda di zaman sekarang 

sangat jarang untuk mengimplentasikan keuangan dasar budgeting. Menurut Mien 

(2015) perencanaan tabungan yang dilakukan harian merupakan perancangan agar 

dapat memenuhi keperluan jangka panjang. Perancangan finansial adalah suatu 

bentuk ilmu yang menempatkan studi mengenai keuangan dengan menyusun 

bermacam bentuk atribut dari keuangan secara  sistematis untuk jangka waktu 

dimulai dari yang singkat maupun jangka panjang menurut (Fahmi, 2016). 

Financial literacy ialah salah satu faktor yang menjadi pengaruh kebiasaan 

dari seseorang untuk mengatur keuangannya sehingga bisa dapat memilih pilihan 

terbaik yang bersangkutan dengan masalah keuangannya. Pengertian dari 

financial literacy yang lainnya yaitu sebuah kapabilitas individu agar dapat 
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memahami dan mengerti tentang hal-hal finansial semacam produk keuangan dan 

juga jasa lembaga keuangan yang digunakan saat ini. Menurut Otoritas Jasa 

Keuangan (2013), financial literacy untuk penduduk Indonesia memiliki tujuan 

secara jangka panjang yaitu agar meningkatkan dan  memperbanyak financial 

literacy pada penduduk Indonesia  yang dari dulunya less literate bisa menjadi 

well literate. 

Tingkat dari financial literacy yang ada pada penduduk Indonesia sudah 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menyatakan tingkat pada financial literacy untuk produk dan jasa yang ada di 

lembaga keuangan domestik sudah mengalami peningkatan di tahun 2016  sebesar 

29,66%  dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang hanya 

sebesar 21,8% hal itu juga terjadi pada indeks inklusi terhadap keuangan beserta 

pemakaian produk dan jasa yang ada di instansi keuangan yang juga meningkat 

naik di tahun 2016 sebanyak 67,82% jika dibanding tahun terdahulu yaitu ketika 

tahun 2013 yang hanya sebanyak 59,7% menurut (Kompas, 2017). Peningkatan 

financial literacy terhadap penduduk Indonesia di tahun 2018 sebesar 29.66% 

dimana ini merupakan angka yang masih dikategorikan sangat rendah apabila 

diperbandingkan dengan negara-negara ASEAN. Tingkat financial literacy yang 

yang bisa dikatakan sangat rendah ini akan bisa berpengaruh kepada proses 

pengelolaan keuangan penduduk Indonesia yang dikarenakan banyaknya individu 

yang belum memahami seberapa pentingnya dalam pengelolaan keuangan yang 

baik dan pentingnya untuk meningkatkan perilaku untuk menabung.  

Menurut Pettinger (2017), dengan melakukan kegiatan menabung 

seseorang bisa meningkatkan suatu kegiatan ekonominya dengan signifikan, 
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dimana dengan  adanya tingkat aktivitas menabung semakin tinggi dapat 

meningkatkan investasi dan produktivitas seseorang dalam lingkup waktu yang 

lama. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi lembaga lainnya,  karena jika 

seseorang menabung uangnya lebih banyak di bank, maka dari pihak banknya bisa 

dan mampu untuk bisa dapat meminjamkan uangnya kepada perusahaan 

peminjam.  

Melalui CNN Indonesia (2016), Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo menyayangkan terhadap fakta tentang kepemilikan tabungan di bank oleh 

penduduk Indonesia masih dikategorikan sangat rendah, melalui data Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengeluarkan data bahwa skala dari simpanan untuk Produk 

Domestik Bruto (PDB) penduduk Indonesia sebanyak 31%. Skala tersebut masih 

bisa dibilang cukup kecil dengan dibandingkan dengan negara lainnya seperti 

Negara Singapura yang rasio tabungannya mencapai 49% terhadap PDB mereka, 

China juga sama seperti Singapura mencapai 49%, dan rasio tabungan Filipina 

sebesar 46% terhadap PDB (CNN Indonesia, 2016) hal ini terjadi dikarenakan 

oleh kurangnya minat dari penduduk Indonesia agar menabung uang mereka ke 

bank, yang dimana biasanya penduduk Indonesia makin suka untuk berinvestasi 

atau menabung uang yang mereka punya dalam cara yang berbeda seperti 

membeli rumah dan tanah, sehingga hal ini yang mengakibatkan masyarakat 

Indonesia memiliki tingkat yang rendah dalam kepemilikian simpanan tabungan 

di Bank. Sehingga Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tingkat untuk 

kepemilikan simpanan tabungan kita masih dikategorikan rendah yaitu sebesar 

19% dari total penduduk Indonesia yang berumur diatas 15 tahun dan semuanya 

itu masih dapat untuk dikembangkan dengan melihat potensi dari kalangan para 
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pelajar yang memiliki jumlah sebanyak 44 juta dan pemuda serta mahasiswa 

sebanyak 55 juta yang bisa dapat menjadi target potensial untuk menjadi lebih 

produktif dalam membantu perlajuan ekonomi Negara Indonesia dengan 

melakukan kegiatan menabung sejak dini. 

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi saving behavior, 

pertama yaitu financial literacy yang artinya adalah pengetahuan yang dimiliki 

suatu individu terhadap seberapa perlunya akan kesadaran untuk dapat mengelola 

keuangan. Faktor kedua yaitu attitude atau sikap, dimana sikap itu dapat diartikan 

sebagai  sebuah bentuk perasaan untuk memihak ataupun tidak memihak terhadap 

suatu hal. Faktor yang ketiga yaitu self-control atau biasa disebut dengan 

pengendalian atau kontrol diri yang juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

seorang individu untuk beradaptasi dalam perilakunya agar bisa dapat diterima 

secara sosial dari orang-orang disekitarnya. Faktor keempat optimism yang 

memiliki pengertian sebagai suatu harapan yang positif terhadap peristiwa yang 

akan terjadi di masa mendatang. Faktor yang terakhir yaitu peer influence atau 

bisa juga disebut sebagai pengaruh dari kelompok sosial yang mana kelompok 

sosial itu memiliki ciri-ciri dan kepentingan  yang sama. 

Pada studi ini, penulis perlu mengetahui apakah faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh kepada mahasiswa yang masih aktif terhadap saving behavior yang 

dimilikinya, hal ini dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak sehingga dapat 

membantu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan hal 

tersebut, penulis menjadi tertarik agar bisa dapat melaksanakan penelitian tentang 

saving behavior untuk mahasiswa yang terdapat di Kota Batam dengan memilih 
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judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saving 

Behavior pada Mahasiswa di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Didasari dengan latar kualifikasi yang ada, bentuk masalah yang dihadapi 

dari penelitian yang akan diteliti untuk studi ialah: 

1. Apakah financial literacy memiliki pengaruh yang positif kepada saving 

behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam? 

2. Apakah attitude memiliki pengaruh yang positif kepada saving behavior 

mahasiswa yang ada di Kota Batam? 

3. Apakah self control memiliki pengaruh yang positif kepada saving 

behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam? 

4. Apakah optimism memiliki pengaruh yang positif kepada saving behavior 

mahasiswa yang ada di Kota Batam? 

5. Apakah peer influence memiliki pengaruh yang positif kepada saving 

behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang perlu dicapai di studi ini ialah: 

1. Agar dapat mengungkap bagaimana financial literacy bisa dapat memiliki 

pengaruh kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

2. Agar dapat mengungkap bagaimana attitude bisa dapat memiliki pengaruh 

kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 
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3. Agar dapat mengungkap bagaimana self-control bisa dapat memiliki 

pengaruh kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

4. Agar dapat mengungkap bagaimana self-control bisa dapat memiliki 

pengaruh kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

5. Agar dapat mengungkap bagaimana peer influence bisa dapat memiliki 

pengaruh kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Masyarakat 

 Diharapkan dengan dilaksanakannya studi ini akan bisa membantu 

membagikan berbagai informasi-informasi yang dapat bisa berguna untuk 

masyarkat khususnya mahasiswa dalam perilaku menabung dan 

pengambilan  suatu bentuk langkah untuk menyelesaikan masalah 

finansial yang terjadi di masa mendatang. 

2. Akademik  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dilakukan bisa memberikan 

kegunaan untuk para akademisi baru yang lagi melaksanakan 

penelitiannya dengan memakai topik atau judul yang sama sehingga bisa 

penelitian ini bisa menjadi acuan.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Tujuan dibuatnya sistematika pembahasan agar dapat menguraikan secara 

umum dan menjelaskan isi dari pembahasan yang dimulai dengan bab satu sampai 

dengan bab lima secara garis besarnya, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

  Hal yang dibahas di bab satu ini yaitu memiliki isi tentang 

penjelasan alasan dilakukannya studi ini, permasalahan dari studi 

yang dihadapi, tujuan dari studi yang ingin dicapai dan manfaat 

dari studi yang akan diperoleh serta juga sistematika dari 

pembahasannya. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Hal yang dibahas di bab dua ini yaitu memiliki isi tentang 

bagaimana penjelasan tentang penjelasan dari penelitian terdahulu. 

Pada bagian bab dua pembahasan lebih terfokus kepada konsep 

teoritis yang relevan terhadap rumusan dari masalah yang ada dan 

apa tujuan penelitiannya serta juga perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

  Dalam bab tiga menjelaskan mengenai bentuk rancangan dari 

penelitian yang dilakukan, objek yang akan diteliti, menjelaskan 

definisi variabel dependen dan independen, apa teknik untuk 

mengumpulkan data penelitian, metode yang digunakan untuk 

menganalisis data, dan melakukan pengujian uji asumsi klasik serta 

pengujian uji hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  Hal yang akan dibahas di bab empat ini yaitu penjelasan hasil dari 

pengujian uji data, analisis untuk statistik deskriptifnya, output dari 

pengujian uji outlier, output dari pengujian uji asumsi klasik 

bersama dengan penjelasan dari output untuk uji hipotesis. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

  Hal yang dibahas di bab terakhir ini ialah menjelaskan kesimpulan 

yang didapat berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan di bab 

sebelumnya, berbagai keterbatasan yang akan muncul dari 

penelitian yang telah dilaksanakan, dan juga rekomendasi atau 

saran yang akan disajikan oleh penulis terhadap permasalahan yang 

telah diteliti. 
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