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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Studi Thu (2018) bertujuan untuk mengetahui apakah psikologi dapat 

memberikan pengaruh kepada saving behavior dalam lingkungan berumah tangga. 

Studi sampel memakai sampel LISS panel terhadap rumah tangga yang terdapat di 

Belanda yang berjumlah 4500 kepala keluarga dimana populasinya terdiri dari 

7000 orang. Penelitian ini menggunakan variabel dependen saving behavior dan 

juga variabel financial literacy, variabel attitude, variabel toward money, variabel 

self-control, dan variabel optimism yang dijadikan independennya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Metode hubungan dari variabel financial literacy, variabel attitude, 

variabel toward money, variabel self-control, dan variabel optimism kepada 

variabel saving behavior, sumber : Thu (2018). 

 Studi Baidoo, Boateng, & Amponsah (2018) berisikan tentang hal-hal apa 

sajakah yang bisa mempengaruhi saving behavior terhadap masyarakat di daerah 

Ghana. Metode pengumpulan datanya dengan cara penyebaran 600 kuesioner 

kepada para penjawab dengan minimal usia penjawab yaitu 18 tahun keatas. 

Variabel age, variabel financial literacy, variabel wealth, variabel employement 

status, variabel household size, variabel marital status, variabel monthly income, 
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dan variabel education level sebagai variabel independennya beserta variabel 

saving behavior sebagai variabel dependennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Metode hubungan dari variabel age, variabel financial literacy, 

variabel wealth, variabel employement status,variabel household size, variabel 

marital status, variabel monthly income, dan variabel education level kepada 

variabel saving behavior di Ghana, sumber : Baidoo et al., (2018). 

Penelitian Kamawar, Connolly, Astle-rahim, Smygwaty, & Vendetti 

(2018)  memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana self-control dan 

planning apakah memiliki pengaruh dengan saving behavior. Sampel studi ini 

terdiri dari dari 58 orang anak yang dikumpulkan melalui persetujuan orang 

tuanya yang ada di Kanada.Variabel self-control dan variabel planning yang 

dipilih menjadi variabel independendan yang dipilih menjadi variabel 

dependennya yaitu saving behavior. 
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Gambar 2.3 Model hubungan dari variabel self-control dan variabel planning 

kepada variabel saving behavior, sumber : Kamawar (2018).  

 Gerhard, Gladstone, & Hoffmann (2018) berisikan tentang bagaimana 

pengaruh dari kepribadian, literasi keuangan, optimisme, kontrol diri, motivasi 

dan sikap kepada perilaku untuk berhemat. Sampelnya yaitu rumah tangga yang 

berada di Inggris dan dibedakan menjadi dua kelas yaitu kelas kalangan bawah 

dan mapan. Variabel dependen yang ada di studi adalah variabel saving behavior 

beserta variabel personality, variabel financial literacy, variabel optimism, 

variabel attitude, variabel motivation, dan variabel self-control yang dipilih 

menjadi variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model hubungan dari variabel personality, variabel financial literacy, 

variabel optimism, variabel attitude, variabel motivation, dan variabel self-control 

kepada variabel saving behavior, sumber : Gerhard et al., (2018). 

Studi Herawati (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku untuk 

berhemat siswa-siswa jurusan akuntansi yang ada di bali Bali. Variabel social 
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economic status, financial literacy dan self-control yang menjadi variabel 

independennya dan saving behavior yang menjadi variabel dependennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model hubungan dari variabel social economic status, financial 

literacy dan self-control kepada variabel saving behavior, sumber : Herawati et 

al., (2018) 

Studi Kim & Hanna (2018) berisikan tentang bagaimana pengendalian diri 

seorang individu akan memberikan pengaruh kepada perilaku untuk berhemat. 

Studi ini menggunakan sampel sebanyak 6.015 kepala keluarga melalui survei 

SCF yang berada di United State. 

 

Gambar 2.6 Model hubungan dari variabel self-control kepada variabel saving 

behavior, sumber : Kim & Hanna (2018). 

Penelitian Tharanika & Andrew (2017) memiliki tujuan untuk 

menjelaskan bagaimana self-control dan financial literacy memiliki pengaruh 

kepada perilaku untuk berhemat, objeknya yaitu para mahasiswa Faculty of 

Commerce and Management, Sri Lanka. Sampel studi ini yaitu sebanyak 55 

sampel yang terdapat di universitas tersebut. Variabel  independennya dipilih dua 

variabel yaitu variabel self-control beserta variabel financial literacy sedangkan 

variabel saving behavior yang dipilih sebagai variabel dependennya. 
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Gambar 2.7 Model hubungan dari variabel self-control dan variabel financial 

literacy kepada variabel saving behavior untuk anak-anak Kanada, sumber : 

Tharanika & Andrew (2017). 

Studi Gaisina & Kaidarova (2017) berisikan tentang bagaimana 

pengetahuan tentang keuangan akan memberikan pengaruh kepada perilaku untuk 

berhemat yang dilaksanakan pada wilayah Pavlodar Kazakhstan dan pengumpulan 

data dilakukan pada musim semi 2014 dengan sampel sebanyak 405 rumah tangga 

yang ada di daerah tersebut. Variabel yang dipilih menjadi dependennya yaitu 

financial literacy dan variabel saving behavior yang dipilih menjadi variabel 

independennya. 

 

Gambar 2.8 Model hubungan dari variabel financial literacy kepada variabel 

saving behavior orang-orang Kazakhstan, sumber : Gaisina & Kaidarova (2017). 

Karunaanithy, Karunanithy, & Santhirasekaram (2017) telah melakukan 

penelitian dengan metode survei yg dilaksanakan pada daerah Sri Lanka yang 

menargetkan para mahasiswa di dua universitas pada daerah Sri Lanka.Penelitian 

ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor peran ayah dan ibu beserta rekannya 

akan memberikan pengaruh kepada perilaku untuk berhemat seorang mahasiswa. 

Variabel yang dipilih menjadi dependennya yaitu variabel saving behavior 

sedangkan variabel parental socialization, variabel financial literacy, variabel 

self-control, dan variabel peer Influence yang dipilih menjadi independennya. 
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Gambar 2.9 Model hubungan dari variabel parental socialization, variabel 

financial literacy, variabel self-control, dan variabel peer Influence kepada 

variabel saving behavior, sumber : Karunaanithy et al., (2017). 

Studi Gobiga (2017) berisikan studi yang memilih tujuan untuk 

mengetahui bagaimana variabel yang dipilih memiliki hubungan kepada perilaku 

untuk berhemat untuk rumah tangga di daerah Distrik Batticaloa negara Sri 

Lanka. Sampel studi ini yaitu sebanyak 100 responden dan cara mengumpulkan 

data yang ada studi ini memakai kuesioner. Variabel self-control, demographic 

variable dan variabel financial literacy dipilih menjadi independennya dan 

variabel saving behavior dipilih menjadi dependennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model hubungan dari variabel self-control, demographic variable 

dan variabel financial literacy kepada variabel saving behavior, sumber : Gobiga 

(2017). 

Penelitian Syahrom (2017) bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

variabel sosialisasi orang tua, manajemen keuangan, kontrol diri, dan pengaruh 

dari teman yang seumuran kepada kebiasaan untuk berhemat seorang individu. 

Jumlah sampelnya yaitu 3229 mahasiswa universitas Negeri Sembilan.Variabel 
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dependen yang dipilih yaitu variabel saving habit sedangkan pula variabel 

parental socialization, variabel financial management, variabel self-control, dan 

variabel peer influence yang dipilih menjadi independennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model hubungan dari variabel parental socialization, variabel 

financial management, variabel self-control, dan variabel peer influence kepada 

variabel saving behavior, sumber: Syahrom et al., (2017). 

Studi Bayar, Sezgin, Öztürk, & Şaşmaz (2017) berisikan studi yang 

memilih tujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari financial literacy dengan 

variabel yang menjelaskan demografi lainnya kepada sikap untuk menabung oleh 

pegawai yang bekerja di daerah Universitas Usak, Turki. Teknik pengumpulan 

data studi ini yaitu dengan penyebaran 350  kuesioner. Variabel income level, 

variabel financial literacy, variabel age, variabel risk tolerance, dan variabel 

education level ialah independennya dan variabel saving behavior menjadi 

dependen yang dipilih.   
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Gambar 2.12 Model hubungan dari variabel income level, variabel financial 

literacy, variabel age, variabel risk tolerance, dan variabel education level kepada 

variabel saving behavior, sumber : Bayar et al., (2017) 

Studi Naradin, Ismail, Harun, & Khamis (2017) memiliki isi tentang 

berbagai variabel yang bisa mempengaruhi saving behavior oleh mahasiswa yang 

ada di UiTM Terengganu. Metode pengumpulan data studi ini memakai 

kuesioner offline dan online untuk 267 mahasiswa yang bergelar sarjana di 

universitas tersebut. Variabel independennya yang ada di studi ini ialah variabel 

financial management, variabel financial literacy dan variabel financial 

socialization, sedangkan variabel saving behavior dipilih menjadi dependennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model hubungan dari variabel financial management, variabel 

financial literacy dan variabel financial socialization kepada variabel saving 

behavior, sumber: Naradin et al., (2017). 
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 Studi Strömbäck, Lind, Skagerlund, Västfjäll, & Tinghög (2017) 

berisikan studi yang memilih tujuan untuk mengetahui bagaimana variabel yang 

dipilih yaitu variabel pengendalian diri, optimisme, pemikiran deliberatif, 

pendapatan, usia, pendidikan, dan literasi keuangan memiliki hubungan kepada 

perilaku untuk berhemat untuk orang dewasa Swedia yang berumur 20 sampai 75 

tahun. Sampel studi ini sebanyak 2.063 orang. Metode yang dilakukan peneliti ini 

yaitu dengan cara melakukan skala bertingkat terhadap seberapa sering responden 

untuk menabung melalui bentuk angka di 6 bulan terakhir. Variabel saving 

behavior dipilih menjadi dependennya adapun variabel self-control, optimism, 

deliberative thinking, income, age, education, financial literacy dipilih menjadi 

independennya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model hubungan dari variabel self-control, variabel optimism, 

variabel deliberative thinking, variabel income, variabel age, variabel education, 

variabel financial literacy kepada variabel saving behavior, sumber : Strömbäck et 

al., (2017). 

Sulong, Rahim Ariffin, & Abdullah (2017) melakukan penelitian terhadap 

persepsi para pelajar dengan perilaku untuk berhemat dan ilmu atau pengetahuan 
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finansial. Studi tersebut memakai lembar kuesioner sebagai survei dan sampel 

studi tersebut yaitu 200 mahasiswa aktif di jurusan administrasi di salah satu 

universitas yang ada di Malaysia yaitu UPM, namun 192 kuesioner memiliki 

kriteria yang bisa diuji. Variabel saving behavior dipilih menjadi dependennya 

adapun variabel parental socialization, variabel financial literacy, variabel peer 

influences, dan variabel self-control dipilih menjadi independennya 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model hubungan dari variabel parental socialization, variabel 

financial literacy, variabel peer influences, dan variabel self-control kepada 

variabel saving behavior, sumber: Sulong et al., (2017). 

Studi Supanantaroek, Lensink, & Hansen (2017) berisikan tentang variabel 

yang bisa mempengaruhi perilaku untuk berhemat beserta saving attitudes kepada 

variabel ilmu tentang finansial dan pelatihan sosial di Negara Uganda. Sampel 

dari studi yaitu dipilih secara acak dari 1746 siswa yang dilakukannya suatu 

agenda dari bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2011. Variabel financial literacy 

dan variabel social training dipilih menjadi independen dan variabel saving 

behavior dipilih menjadi variabel dependennya. 

 

 

 

 

Saving Behavior 

 

Self-Control  

 

Parental Socialization  

 
Peer Influences  

 

Financial Literacy  

 

Riki Apriyadi. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa yang ada di Kota 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



19 
 

Universitas Internasional Batam 
 

 

 

 

Gambar 2.16 Model hubungan dari variabel financial literacy dan variabel social 

training kepada variabel saving behavior, sumber: Supanantaroek et al., (2017). 

PenelitianTe’eni-Harari (2016) menjelaskan bagaimana peran keterkaitan 

untuk menabung dan agar bisa lebih mengerti tentang perilaku menabung dari 

seorang anak. Untuk memperoleh data studi tersebut melalui face to face 

interview dengan mnggunakan lembar kuesioner di 103 orang sampel untuk kelas 

1 di tujuh sekolah sekuler Israel yang berbeda. Variabel saving attitudes, variabel 

involvement in saving money, dan variabel saving intention, dipilih jadi 

independen beserta variabel saving behavior dipilih jadi dependennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model hubungan dari variabel saving attitudes, variabel involvement 

in saving money, dan variabel saving intention kepada variabel saving behavior, 

sumber: Te’eni-Harari (2016) 

Penelitian Jamal, Ramlan, Mohidin, & Osman (2016) berisikan tentang 

berbagai macam peran keterkaitan kepada perilaku mahasiswa di Sabah agar bisa 

berhemat dan juga menjelaskan tentang pengaruh mediasi sikap keuangan dengan 

perilaku menabung dan pengetahuan finansial. Sampel penelitian ini sebanyak 

1728 mahasiswa perguruan tinggi di Sabah. Variabel saving behavior dipilih 

menjadi dependen adapaun variabel peer influence, variabel self-controll, variabel 
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financial literacy, dan variabel family influence dipilih jadi independennya beserta 

variabel financial attitude digunakan jadi mediasinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model hubungan dari variabel peer influence, variabel self-controll, 

variabel financial literacy, dan variabel family influence beserta variabel financial 

attitude sebagai mediasi kepada variabel saving behavior, sumber: Jamal et al., 

(2016). 

Studi Widyastuti, Suhud, & Sumiati (2016) menjelaskan peran keterkaitan 

antara variabel sikap, variabel norma subjektif, dan variabel literasi keuangan 

kepada perilaku untuk berhemat. Sampel studi ini merupakan para murid di 

Jakarta. Metode pengumpulan data memakai survei online terhadap 212 penjawab 

dengan usia minimal 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Attitude, subjective norm, 

dan financial literacy sebagai variabel independenya dan saving intention yang 

menjadi variabel interveningnya, variabel saving behavior dipilih jadi 

dependennya.  
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Gambar 2.19  Model hubungan dari variabel attitude , variabel subjective norm, 

dan variabel financial literacy kepada variabel saving behavior, sumber: 

Widyastuti et al., (2016). 

Baharuddin, Alias, Mat Rashid, & Mansor (2016) menjelaskan peran 

keterkaitan antara variabel situasi ekonomi, variabel minat pembelian, variabel 

literasi keuangan, dan variabel pengaruh teman seumuran kepada perilaku untuk 

berhemat di Malaysia. Sampel studi sebanyak 300 mahasiswa di 5 perguruan 

tinggi dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Variabel saving 

behavior dipilih jadi dependennya adapun variabel economic situation, variabel 

interset of purchase, variabel financial literacy, dan variabel peer influence dipilih 

jadi dependennya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model hubungan dari variabel economic situation, variabel interset 

of purchase, variabel financial literacy, dan variabel peer influence kepada 

variabel saving behavior, sumber: Baharuddin et al., (2016).  

Studi Subhamv & Priya (2016) berisikan tentang berbagai macam peran 

keterkaitan kepada perilaku untuk berhemat. Cara pengumpulan data studi ini 
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yaitu dengan membagikan 300 kuesioner terhadap penjawab yaitu para generasi 

muda. Variabel peer influence, variabel self-control, variabel practical thinking, 

variabel parental socialization, variabel financial literacy, dan yang terakhir 

variabel demoghraphic factors adapun variabel saving behavior dipilih jadi 

dependennya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model hubungan dari variabel peer influence, variabel self-control, 

variabel practical thinking, variabel parental socialization, variabel financial 

literacy dan variabel demoghraphic factors kepada variabel saving behavior, 

sumber: Subhamv & Priya (2016). 

 Alwi, Hashim, & Ali (2015) membuat studi berisikan tentang berbagai 

macam peran keterkaitan kebiasaan untuk berhemat di dalamnya generasi 

millenial Malaysia. Objek studi ini yaitu mahasiswa Taylor’s University, 

Malaysia dengan umur 20 tahun sampai 24 tahun. Pengumpulan data studi 

tersebut menggunakan kuesioner. Variabel saving behavior dipilih jadi 

dependennya adapun variabel peer influence, variabel financial literacy, variabel 

self-dominance, dan variabel parental socialization dipilih jadi independennya. 
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Gambar 2.22 Model hubungan dari variabel peer influence, variabel financial 

literacy, variabel self-dominance, dan variabel parental socialization kepada 

variabel saving behavior, sumber: Alwi et al., (2015). 

 Studi Garcia, Barros, & Silvestre (2011) berisikan tentang apa saja peran 

keterkaitan kebiasaan untuk berhemat terhadap penduduk yang ada di Portugal. 

Sampelnya sebanyak 682 responden dengan menggunakan lembar kuesioner. 

Variabel saving behavior dipilih jadi dependennya adapun variabel family size, 

variabel saving attitude, variabel income, dan variabel age dipilih jadi 

independennya. 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model hubungan dari variabel family size, variabel saving attitude, 

variabel income, dan variabel age kepada variabel saving behavior, sumber: 

Garcia et al., (2011). 

Penelitian Setyobudi, Wiryono, Nasution, & Purwanegara (2015) yang 

meneliti akan sikap implisit dan sikap eksplisit dari para penabung di bank 

syariah, Jakarta. Sampel studi ini yaitu berjumlah 489 sampel yang merupakan 
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karyawan yang berada di kelas menengah dengan rentang umur mulai dari 25 

sampai dengan 55 tahun yang menyimpan uangnya di bank. Variabel saving 

desire dipilih menjadi dependennya adapun variabel explicit attitude dan variabel 

implicit attitude dipilih jadi independen. 

 

 

 

Gambar 2.24 Model hubungan dari variabel explicit attitude dan variabel implicit 

attitude kepada variabel saving desire, sumber : Setyobudi et al., (2015). 

Penelitian Akben-Selcuk (2015) bertujuan untuk mengetahui peran 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa Turki untuk 

berhemat. Jumlah sampel sebanyak 1593 sampel di perguruan tinggi yang ada di 

Turki. Data studi ini dikumpulkan dan dilakukan melalui face to face interview 

dengan para penjawab lembar kuesioner selama 20 menit di setiap penjawabnya. 

variabel saving behavior dipilih untuk jadi dependennya adapun variabel attitude 

towards money, variabel gender, variabel financial literacy, variabel work 

experience dan variabel financial socialization dipilih jadi independennya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Model hubungan dari variabel attitude towards money, variabel 

gender, variabel financial literacy, variabel work experience dan variabel 
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financial socialization kepada variabel saving behavior, sumber: Akben-Selcuk 

(2015). 

Akhtar (2015) melakukan studi yang bertujuan sebagai penentu perilaku 

menabung di antara staf di Universitas Islam Internasional Perguruan Tinggi 

Selangor. Studi penelitian tersebut menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan 

data dengan menggunakan 150 sampel dimana sampel tersebut adalah 150 staf 

administrasi dan akademik di Universitas tersebut. Variabel saving behavior 

dipilih jadi dependen adapun variabel financial distress, variabel financial 

management practice, dan variabel financial literacy dipilih jadi independennya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Model hubungan dari variabel financial distress, variabel financial 

management practice, dan variabel financial literacy kepada variabel saving 

behavior di Selangor, sumber: Akhtar  (2015). 

 Mien dan Thao (2015) berisikan tentang apa saja peran keterkaitan 

kebiasaan untuk berhemat keuangan pribadi pemuda Vietnam. Terdapat 

keterkaitan antara tiga faktor termasuk variabel locus of control, variabel financial 

attitude, dan variabel financial knowledge. 

 

 

 

Financial Management 

Practice 

 

Financial Distress 

 

Financial Literacy  

 

Saving Behavior 

 

Riki Apriyadi. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa yang ada di Kota 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



26 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

Gambar 2.27 Model hubungan dari variabel locus of control, variabel financial 

attitude, dan variabel financial knowledge kepada variabel financial behavior, 

sumber: Mien & Thao (2015). 

Penelitian Paulík, J., Kombo, Kijucnikov, & Ključnikov (2015) yang 

berisikan tentang perbedaan orang yang menabung dengan yang tidak terhadap 

konteks sikap dan motivasi. Sampel dari studi ini sebanyak 450 sampel tetapi 

hanya 318 sampel yang bisa digunakan.Studi ini dilakukan di Georgia dengan 

menggunakan survei. Variabel saving motivation dipilih jadi dependennya adapun 

variabel education level, variabel attitude toward saving, variabel family status, 

dan variabel age dipilih jadi independennya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Model hubungan dari variabel education level, variabel attitude 

toward saving, variabel family status, dan variabel age kepada variabel saving 

motivation, sumber: Paulík, J., Kombo et al., (2015). 

 Studi Azlan (2015) berisikan tentang apa saja peran keterkaitan kebiasaan 

untuk berhemat pemuda Malaysia. Studi dilaksanakan di universitas di kota 

kinabalu baik itu negeri dan swasta dengan menyebar kuesioner sebanyak 1500 
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namun yang kembali dan reliable hanya 1124 kuesioner. Variabel saving behavior 

dipilih jadi dependennya adapun variabel family influence, variabel financial 

literacy, variabel peer influence, dan variabel attitude behavior dipilih jadi 

independennya. 

  

 

 

 

Gambar 2.29 Model hubungan dari variabel family influence, variabel financial 

literacy, variabel peer influence, dan variabel attitude behavior kepada variabel 

saving behavior di Malaysia, sumber: Azlan (2015). 

 Hinga (2014) melaksanakan studi untuk mengetahui hubungan literasi 

keuangan tentang tabungan individu karyawan. Studi ini dilaksanakan di Nairobi, 

Kenya. Studi ini memiliki sampel sebanyak 1060 sampel pekerja Postal Corp di 

Kenya dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Variabel saving behavior 

dipilih jadi dependen dan variabel education, variabel gender, variabel age, 

variabel financial literacy, variabel risk tolerance, variabel saving pattern, dan 

variabel income dipilih jadi independen. 
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Gambar 2.30 Model hubungan dari variabel education,variabel gender,variabel 

age, variabel financial literacy, variabel risk tolerance, variabel saving pattern, 

dan variabel income kepada variabel saving behavior di Kenya, sumber: Hinga 

(2014). 

Studi Tam & Dholakia (2014) berisikan tentang bagaimana dengan 

motivation, cylical time orientation, dan future optimism  dapat bisa 

mempengaruhi saving behavior.  variabel motivation, variabel cylical time 

orientation, dan variabel future optimism dipilih jadi independen dan variabel 

implementation time digunakan jadi mediasi adapun variabel saving behavior 

dipilih jadi dependennya.  
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Gambar 2.31 Model hubungan dari variabel motivation, variabel cylical time 

orientation, dan variabel future optimism kepada variabel saving behavior,  

sumber: Tam & Dholakia (2014). 

Penelitian Eriksson et al., (2014) berisikan tentang hubungan dari nasabah 

terhadap penasehat bank dapat bisa mempengaruhi penabungan dalam rumah 

tangga. Variabel saving behavior dipilih jadi dependennya adapun variabel life-

cycle stage variabel income, variabel financial literacy, variabel education, 

variabel risk attitude, dan variabel saving motives dipilih jadi independen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Model hubungan dari variabel life-cycle stage variabel income, 

variabel financial literacy, variabel education, variabel risk attitude, dan variabel 

saving motives kepada variabel saving behavior,  sumber: Eriksson et al., (2014). 

 Studi Ismail, Kamis, Hashim, Harun, & Khairuddin (2013) berisikan 

tentang apa saja faktor yang menjadi penentu saving behavior. Sampel dari studi 

ini yaitu karyawan yang ada di Maybank Berhad. Data dikumpulkan melalui 
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penyebaran lembar kuesioner kepada 150 responden yang ada. Variabel saving 

behavior dipilih jadi dependen adapun variabel knowledge, variabel service 

quality, variabel media advertisement, variabel religious belief, dan variabel peer 

influence dipilih jadi independen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Model hubungan dari variabel knowledge, variabel service quality, 

variabel media advertisement, variabel religious belief, dan variabel peer 

influence kepada variabel saving behavior,  sumber: Ismail et al., (2013). 

Studi Wang (2013) berisikan studi tentang bagaimana perilaku para pelajar 

dari suku Tionghoa. Variabel saving behavior dipilih jadi dependen adapun 

variabel peer influence, variabel parental socialization, variabel self-control, 

variabel peer influence, dan variabel financial literacy dipilih jadi independen. 
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Gambar 2.34 Model hubungan dari variabel peer influence, variabel parental 

socialization, variabel self-control, variabel peer influence, dan variabel financial 

literacy kepada variabel saving behavior,  sumber: Wang (2013). 

  Studi Varum, Kolyban, & Mara (2013) berisikan tentang berbagai macam 

peran keterkaitan pegetahuan finansial dan pengetahuan ekonomi kepada perilaku 

orang tua siswa di Portugal untuk berhemat. Metode pengumpulan data di studi 

ini dengan membagikan kuesioner ke wali siswa di lima sekolah dasar yang 

berbeda disekitar daerah tersebut. Variabel independennya terbagi menjadi dua 

yaitu variabel economic literacy dan variabel financial literacy adapun variabel 

saving behavior dipilih jadi dependen. 

 

 

Gambar 2.35 Model hubungan dari variabel economic literacy dan variabel 

financial literacy kepada variabel saving behavior di Aveiro, Portugal,  sumber: 

Varum et al., (2013). 

Mahdzan & Tabiani (2013) berisikan tentang berbagai macam peran 

keterkaitan kepada perilaku untuk berhemat melalui pegetahuan finansial. Studi 

ini dilaksanakan di salah satu wilayah Malaysia yaitu Kelang. Target dari studi ini 
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yaitu masyarakat yang ada di wilayah tersebut dengan cara pengumpulan datanya 

menggunakan kesioner baik melalui online maupun manual. Variabel saving 

behavior dipilih jadi dependen adapun variabel saving regularity, variabel 

financial literacy, variabel socio-demoghraphic dan variabel risk-taking behavior 

dipilih jadi independennya.  

 

 

 

 

Gambar 2.36 Model hubungan dari variabel saving regularity, variabel financial 

literacy, variabel socio-demoghraphic dan variabel risk-taking behavior kepada 

variabel saving behavior di Malaysia,  sumber: Mahdzan & Tabiani (2013). 

Studi Attri (2013) berisikan tentang bagaimana kelompok sebaya, 

kelompok umur, pengaruh teman dan keluarga, dan dominasi diri bisa 

mempengaruhi kebiasaan untuk berhemat terhadap para anak-anak dan remaja 

yang ada di Inggris. Pengumpulan data dari studi ini yaitu dengan menyebarkan 

lebih dari 250 kuesioner. Variabel saving habits dipilih jadi dependen adapun 

variabel influence of friend and family, variabel age group, dan variabel self 

dominance, dan variabel peer group dipilih jadi independen. 
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Gambar 2.37 Model hubungan dari variabel influence of friend and family, 

variabel age group, dan variabel self dominance, dan variabel peer group kepada 

variabel saving behavior,  sumber:Attri (2013). 

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

bertujuan sebagai penentu perilaku untuk berhemat mahasiswa perguruan tinggi 

Malaysia. Studi tersebut di laksanakan di negara Malaysia. Sampel dari studi 

tersebut yaitu 420 sampel. Cara pengumpulan datanya pula menggunakan survei. 

Variabel saving behavior dipilih jadi dependen adapun variabel peer influence, 

variabel financial literacy, variabel self-control dan variabel parental socialization 

dipilih jadi independen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Model hubungan dari variabel peer influence, variabel financial 

literacy, variabel self-control dan variabel parental socialization kepada variabel 

saving behavior penduduk Malaysia, Sumber: Thung et al., (2012). 

 Studi Falahati & Paim (2012) berisikan tentang berbagai macam peran 

keterkaitan agen primer, agen sekunder, pengalaman masa kecil, pengetahuan 

keuangan, dan keterampilan keuangan kepada perilaku untuk menabung. Sampel 
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studi ini yaitu mahasiswa yang ada di Malaysia. Metode pengumpulan datanya 

dengan penyebaran 2.340 kuesioner ke mahasiswa swasta dan negeri di Malaysia. 

Variabel dependennya yaitu saving behavior sedangkan primary agents, 

secondary agents, dan childhood experience merupakan variabel independennya. 

Serta, terdapat variabel mediasi yaitu financial skill dan financial knowledge. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39 Model analisis pengaruh dari primary agents, secondary agents, dan 

childhood experience terhadap saving behavior yang dimediasi oleh financial skill 

dan financial knowledge,  sumber: Falahati & Paim (2012). 

 Penelitian Brown (2011) berisikan studi tentang bagaimana pengaruh dari 

saving behavior terhadap anak-anak dengan rentang usia antara 11 sampai 15 

tahun. Studi ini memakai BHPS oleh Institute For Social and Economics untuk 

mensurvei. Sampel dari studi ini yaitu sebanyak 10.000 wawancara. Variabel 

hours of paid work, variabel parental allowances, variabel saving behavior of 

parents, dan variabel financial optimism dipilih jadi independen adapun beserta 

variabel saving behavior dipilih jadi dependennya. 
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Gambar 2.40 Model hubungan dari variabel hours of paid work, variabel parental 

allowances, variabel saving behavior of parents, dan variabel financial optimism 

kepada variabel saving behavior, sumber: Brown (2011). 

  Seong & Joo (2011) berisikan tentang berbagai macam bentuk peran 

keterkaitan antara lain pengaruh dari lingkup sosial , sikap seorang individu untuk 

menabung, dan pengendalian diri kepada perilaku penduduk Malaysia berusia 

diatas 21 tahun untuk berhemat. Studi ini menggunakan 500 kuesioner terhadap 

penabung pada daerah Klang Valley dalam mengumpulkan data. Terdapat tiga 

variabel independennya yaitu variabel attitude towards saving, variabel social 

influence dan variabel self-control adapun juga variabel saving behavior dipilih 

jadi dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.41 Model hubungan dari variabel attitude towards saving, variabel 

social influence dan variabel self-control kepada variabel saving behavior pada 

para penabung Malaysia,  sumber : Seong & Joo (2011). 
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  Delafrooz, Paim, Fellow, & Studies (2011) berisikan tentang berbagai 

macam peran keterkaitan bagaimana perilaku karyawan di Malaysia untuk 

berhemat. Sampelnya sebesar 2246 orang dengan cara pengumpulan data studinya 

yaitu dengan kuesioner singkat. Variabel saving behavior dan variabel financial 

problems dipilih jadi dependennya adapun variabel financial stress, variabel 

financial literacy, dan variabel financial management practice dipilih jadi 

independennya. 

 

 

 

Gambar 2.42 Model hubungan dari variabel financial stress, variabel financial 

literacy, dan variabel financial management practice kepada variabel saving 

behavior dan financial problems,  sumber: Delafrooz et al., (2011). 

  Studi Sabri & Macdonald (2010) berisikan tentang berbagai macam 

bentuk peran keterkaitan pengalaman konsumen masa kanak-kanak, sosialisasi 

keuangan, dan pengetahuan finansial untuk perilaku berhemat. Studi memiliki 

sampel sebanyak 350 mahasiswa yang ada di Malaysia dimana mahasiswa 

tersebut terpilih secara acak di 11 universitas yang berbeda. Variabel financial 

Socialization, variabel financial literacy, dan variabel childhood consumer 

experience dipilih jadi variabel independen adapaun variabel saving behavior 

dipilih jadi dependennya. 
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Gambar 2.43 Model hubungan dari variabel financial Socialization, variabel 

financial literacy, dan variabel childhood consumer experience kepada variabel 

saving behavior mahasiswa di Malaysia,  sumber: Sabri & Macdonald (2010). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen Saving Behavior 

Dependen studi ini yaitu saving behavior atau yang biasa disebut juga 

perilaku menabung. Berdasarkan pendapat Alwi et al., (2015) saving memiliki arti 

yaitu kelebihan pendapatan dibandingkan dari semua pengeluaran, sehingga dapat 

terjadinya kegiatan saving. 

Saving behavior adalah pemahaman terhadap bagaimana suatu individu 

menabung. Fakta normalnya bahwa apabila suatu individu menabungkan uangnya 

lebih besar, maka tingkat dari pendapatan pribadi suatu individu juga akan ikut  

meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa tingkatan atau standar gaya hidup suatu 

masyarakat juga akan ikut meningkat.  

Saving behavior memiliki peran yang penting terhadap seorang individu 

untuk mengisi rasa stabilitas dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

saat ini masih banyak masyarakat yang hidupnya dalam kondisi ekonomi yang 

serba kurang, oleh karena itu saving behavior bisa menjadi salah satu cara untuk 

mendukung financial yang dapat dipakai ketika dalam keadaan yang mendesak. 

Pemahaman tentang pentingnya aktivitas saving untuk memenuhi kebutuhan 
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ekonomi sehari-hari yang menjadi penentu berapa jumlah dan apa saja jenis 

saving yang akan dipakai. 

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Financial Literacy terhadap Saving Behavior 

Pendapat Jamal et al., (2016) tentang financial literacy merupakan suatu 

rangkaian keterampilan yang disertai dengan pengetahuan agar seseorang bisa 

dapat membuat keputusan dalam memakai uangnya secara efektif. Menurut 

Mahdzan & Tabiani (2013) financial literacy bisa tercipta ketika seorang individu 

memiliki kemampuan yang dia punya untuk memaksimalkan sumber daya yang 

tersedia demi terwujudnya tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Delafrooz 

et al., (2011) financial literacy adalah sebuah tools untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan menjadi jaminan untuk seorang individu dalam melakukan 

pengeluaran, penganggaran, dan juga penghematan yang dimana ukuran financial 

literacy harus memperlihatkan bagaimana kondisi individu tersebut. Sedangkan 

Sabri & Macdonald (2010) mengemukakan pendapatnya bahwa financial literacy 

merupakan suatu bentuk skills untuk memahami keadaan dan konsep keuangan 

sehingga dapat merubah  pemahaman dan konsep terhadap keuangan tersebut 

menjadi sebuah perilaku.  

Hasil yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti 

oleh Jamal et al., (2016), Mahdzan & Tabiani (2013), Delafrooz et al., (2011), dan 

juga Sabri & Macdonald  (2010) yaitu menunjukkan efek signifikan dari variabel 

financial literacy kepada saving behavior. Para peneliti terdahulu berpendapat 

dimana seorang individu dengan level pemahaman tentang finansial tinggi, 

cenderung akan memiliki simpanan atau saving mereka sendiri dan juga akan 
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dapat mengatur keuangannya secara efektif dibandingkan seorang individu yang 

kurang memiliki pengetahuan. 

2.3.2 Pengaruh Attitude terhadap Saving Behavior 

Menurut Thu (2018), Attitude menunjuk terhadap tingkatan dimana 

seorang individu mempunyai evaluasi terhadap perilakunya baik itu 

menguntungkan maupun tidak. Hasil dari beberapa studi terdahulu yang telah 

diteliti oleh Thu (2018), Widyastuti et al., (2016), Te’eni-Harari (2016), dan juga 

Seong & Joo (2011) yaitu menunjukkan efek signifikan dari variabel attitude 

kepada saving behavior, hal tersebut dikarenakan jika seorang individu memiliki 

attitude yang baik dan positif terhadap uang yang dimilikinya maka akan semakin 

baik juga individu tersebut untuk menabung uangnya karena individu tersebut 

akan berpikiran untuk tidak boros sehingga bisa selalu untuk menabung uang 

lebih yang dimilikinya.   

2.3.3 Pengaruh Self Control terhadap Saving Behavior 

Self control merupakan keahlian seorang individu agar bisa menyusun lalu 

mengenali emosi yang dimilikinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya 

disiplin diri, kehendak, dan kapasitas untuk memurukkan keinginan. Pendapat 

yang dikemukakan oleh Ghufron (2014) bahwa self control adalah kapabilitas 

seorang individu untuk mengerti terhadap situasi baik dari diri sendiri maupun 

lingkungan sekitarnya. 

Menabung adalah kegiatan untuk menunda kepuasan dalam jangka pendek 

demi memenuhi kebutuhan untuk jangka panjang. Maka dari itu, keahlian untuk 

menunda keinginan atau kepuasan akan menyangkut dengan latihan self control. 

Menurut Strömbäck et al., (2017) self-control lebih mengacu terhadap bagaimana 
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keahlian seseorang menahan godaan dan apabila seseorang memiliki self control 

yang kurang maka akan terjadi pengeluaran yang impulsive. Strömbäck et al., 

(2017) juga berpendapat bahwa beberapa studi memperlihatkan jika terdapat 

seorang individu dengan self-control yang bisa dibilang rendah biasanya 

mempunyai akumulasi kekayaan yang rendah juga atau individu tersebut tidak 

mempunyai dana cadangan untuk hari tuanya. Maka dari itu, self-control dengan 

level yang tinggi memungkinkan individu memperoleh efek yang lebih positif 

untuk menabung. 

Hasil dari beberapa studi yang lalu yang telah disusun oleh Thu (2018), 

Strömbäck et al., (2017), Jamal et al., (2016), dan Thung et al., (2012) yaitu 

menunjukkan efek signifikan dari self-control kepada saving behavior karena 

ketika seorang individu mempunyai bentuk self-control tinggi maka akan 

membuat individu tersebut untuk bisa lebih hemat.  

2.3.4 Pengaruh Optimism  terhadap Saving Behavior 

Optimism dapat diartikan juga sebagai bentuk harapan positif terhadap 

peristiwa yang akan datang. Menurut Virlics (2013) individu yang optimis 

kebanyakan mempunyai pandangan positif yang kadang-kadang tidak realistis 

tentang dirinya sendiri sehingga mereka cenderung mengabaikan prospek negatif 

yang ada kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Di sisi lain, optimism juga 

bisa dikaitkan dengan kebahagiaan umum.  

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Thu (2018), Strömbäck et al., 

(2017), dan Brown (2011) yaitu menunjukkan efek signifikan dari optimism 

kepada saving behavior yang dikarenakan orang yang memiliki sifat optimis akan 

Riki Apriyadi. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior pada Mahasiswa yang ada di Kota 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



41 
 

Universitas Internasional Batam 
 

bekerja lebih keras, lebih percaya pada institusi, dan akan menabung lebih 

banyak. 

2.3.5 Pengaruh Peer Influence terhadap Saving Behavior 

Berdasarkan pendapat Jamal et al., (2016) teman seumuran adalah 

seseorang dengan tingkat sifat sama seperti umur yang sama. Menurut Falahati & 

Paim (2012) berpendapat bahwa individu yang mempunyai preferensi bentuk dan 

kriteria sama lebih sering akan berkumpul di dalam kumpulan yang sama pula, 

sehingga terjadinya suatu hubungan antara seorang individu dengan kelompok. 

Hasil dari beberapa studi terdahulu yang sudah disusun oleh Sulong et al., 

(2017), Syahrom et al., (2017), Jamal et al., (2016), Alwi et al., (2015), dan 

Falahati & Paim (2012) yaitu menunjukkan efek signifikan dari peer influence 

kepada saving behavior yang dikarenakan variabel tersebut mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam proses perkembangan seseorang dalam menerima 

informasi dari lingkungan luar. Hal itu lah yang dapat memberikan pengaruh 

positif ataupun negatif seorang individu dalam perilakunya untuk menabung. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian kali ini model penelitiannya masih memakai replikasi dari 

penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Thu 

(2018) dengan ditambahkannya satu variabel independen yaitu peer influence. 

Model penelitiannya dapat diperhatikan pada Gambar 2.44 yaitu: 
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Gambar 2.44 Model hubungan dari variabel financial literacy, variabel attitude 

toward money, variabel self-control, variabel optimism, dan variabel peer 

influence terhadap variabel saving behavior. 

Berdasarkan bentuk kerangka hipotesis yang bisa dilihat di gambar 2.44, maka 

bisa dijelaskan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

H1: Financial Literacy memiliki pengaruh signifikan positif kepada Saving 

Behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

H2: Attitude memiliki pengaruh signifikan positif kepada Saving Behavior 

mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

H3:  Self Control memiliki pengaruh signifikan positif kepada Saving Behavior 

mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

H4: Optimism  memiliki pengaruh signifikan positif kepada Saving Behavior 

mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

H5:     Peer Influence  memiliki pengaruh signifikan positif kepada Saving 

Behavior mahasiswa yang ada di Kota Batam. 

Optimism 

Attitude 
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Self Control Saving Behavior 
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