
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tabungan merupakan salah satu sarana penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga menurut Yasid (2009). Tabungan berguna untuk 

menyiapkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu, 

menabung juga berguna untuk persiapan seseorang membutuhkan dana secara 

tiba-tiba. Menyadari pentingnya menabung, maka perilaku menabung ini 

sudah ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dari mulai jenjang pendidikan 

dasar, tetapi pendidikan tentang menabung tersebut kurang mengakar kuat 

dalam budaya masyarakat Indonesia. Masih sedikit masyarakat Indonesia 

yang gemar menabung. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia 

yang konsumtif. Budaya konsumtif ini tentu saja akan berpengaruh terhadap 

perilaku menabung karena tabungan merupakan pendapatan yang dikurangi 

konsumsi. Artinya, semakin besar konsumsi masyarakat, maka akan semakin 

sedikit tabungan masyarakat tersebut, bahkan jika konsumsinya terlalu besar 

hingga melebihi pendapatanya maka tabunganya tidak memiliki simpanan 

sama sekali. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat tersebut. 

Survei Organisasi Kerja Sama Dan Pengembangan Ekonomi (OECD) 

per 25 Juni 2020 menunjukkan Indonesia termasuk negara yang siap 

menghadapi krisis ekonomi dalam lokadata (2020). Survei tersebut 

menunjukkan mayoritas responden di Indonesia hanya memiliki ketahanan 



2 

 

dana darurat untuk bertahan satu pekan. dana darurat ialah dana yang bisa 

digunakan untuk menutupi pengeluaran, tanpa meminjam uang dalam kondisi 

kehilangan sumber pendapatan. Dalam survei tersebut, ketahanan Indonesia 

tergolong rendah. Sebanyak 46% responden mengaku dana darurat hanya 

dapat menyambung hidup selama sepekan. Kemudian 24% responden 

mengaku bisa bertahan dalam satu hingga enam bulan. Hanya 9% responden 

mengaku mereka bisa bertahan enam hingga di atas enam bulan, dan tidak 

tahu sebanyak 22% (Pandamsari, 2020). 

Ketahanan Dana Darurat Masyarakat Menurut Negara, (2020), lama 

masyarakat dapat bertahan jika kehilangan sumber pendapatan, berikut grafik 

ketahanan dana darurat 2020. 

 
Sumber: lokadata,2020  

Gambar 1.1 

Grafik Ketahanan Dana Darurat Masyarakat Menurut Negara, 2020 



3 

 

Indonesia berada di posisi bawah bersama dengan beberapa negara 

yang tergolong mirip pendapatan per kapitanya per 2019, seperti Moldova 

Georgia dan Montenegro. Pendapatan per kapita Indonesia adalah AS$4.451, 

sedangkan Moldova AS$3.716, Georgia AS$4.986, dan Montenegro 

AS$8.545. Ketahanan responden yang rendah juga dialami Moldova dengan 

47 persen responden mengaku hanya kuat bertahan dalam satu pekan. Serupa 

dengan Georgia 50 persen, dan Montenegro 51 persen. Posisi keempat negara 

tersebut jauh lebih besar dibandingkan survei rata-rata seluruh negara yang 

menunjukkan hanya 28 persen yang kuat bertahan dalam satu pekan. 

Sementara mayoritas sebesar 40 persen memiliki ketahanan untuk bertahan 1 

hingga 6 bulan. Sebanyak 57,9 responden Indonesia turut mengaku 

mengalami kesulitan finansial (financial shortfall), yaitu kondisi di mana 

pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dalam 12 bulan 

terakhir. Kondisi serupa juga dialami Moldova 61,5 persen, Georgia 55,7, dan 

Montenegro 48,2 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

seluruh negara sebesar 35,3 persen (Pandamsari, 2020). 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku menabung diantaranya 

Chaudhary et al., (2018) menjelaskan Perilaku menabung dipengaruhi oleh 

Literasi Keuangan dan Sosialisasi Orang Tua, Mustakim (2019) Perilaku 

menabung dipengaruhi oleh Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologis, 

selanjutnya Chaudhary et al., (2018) Perilaku menabung dipengaruhi oleh 

Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologis kemudian. Sekarwati & Susanti 

(2020) Perilaku menabung dipengaruhi oleh inklusi keuangan dan modernitas 
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individu selain itu juga, Susanti & Putri (2018) Perilaku menabung 

dipengaruhi oleh kontrol diri, literasi keuangan, dan inklusi keuangan dan 

Sirine (2016) Perilaku menabung dipengaruhi oleh Melek finansial, 

Sosialisasi orang tua, Kontrol diri dan Rekan-rekan. 

Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk 

membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi 

keuangan yang memengaruhi kesejahteraannya (Lusardi et al., 2014). 

Menurut Soetiono et al., (2018) menjelaskan bahwa survey telah 

menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan atau literasi keuangan 

merupakan prediktor signifikan dari penetapan tujuan keuangan bagi 

pengelola.  

Pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keuangan yang baik 

maka ketika membuat keputusan tentang keuangan tidak mengalami masalah 

di masa depan sehingga mampu menunjukkan perilaku keuangan yang sehat 

untuk menentukan prioritas kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan. 

Menurur Xu & Zia (2012) mendefinisikan literasi keuangan mencakup 

konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk 

keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan. 

Pada negara berpenghasilan tinggi, literasi keuangan dianggap sebagai 

pelengkap dari perlindungan konsumen. Sedangkan pada negara 

berpenghasilan rendah, jangkauan keuangan jauh lebih terbatas.  

Faktor pertama diduga berpengaruh terhadap perilaku menabung 

dalam penelitian ini adalah literasi keuangan. Pengelolaan keuangan yang 
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baik tentunya memerlukan literasi keuangan yang baik pula. Menurut Susanti 

(2013) Agar terhindar dari kesulitan keuangan maka literasi keuangan 

merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh individu. 

Peranan literasi keuangan yang akan membantu negara berkembang 

untuk lebih fokus meningkatkan akses keuangan serta pelayanan keuangan. 

Faktor lain yang menyebabkan minimnya minat masyarakat terhadap 

menabung adalah tingkat inklusi pada sisi dimensi akses lembaga keuangan 

terhadap masyarakat. Inklusi keuangan (financial inclusion) dapat dipahami 

sebagai proses atau kegiatan masyarakat dalam mengakses berbagai lembaga 

keuangan formal (Nengsih, 2015).  

Faktor kedua, yang diduga mempengaruhi perilaku menabung dalam 

penelitian ini yakni inklusi keuangan. Saat ini pengetahuan inklusi keuangan 

perlu di kembangkan khsuusnya dikalangan mahasiswa, sebab dengan 

kemudahan akses yang diberikan oleh lembaga keuangan diharapkan semakin 

menambah minat mahasiswa untuk membudayakan kegiatan menabung di 

lembaga keuangan. Semakin tinggi yang menggunakan fasilitas produk dan 

layanan perbankan, diharapkan semakin tinggi pula dalam memanfaatkan 

produk-produk di lembaga keuangan misalnya dengan menabung (Wulandari 

et al., 2019) 

Sedangkan berdasarkan pada hasil kajian penelitian terdahulu, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menabung  diantaranya 

Aamir et al., (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Literasi 

Keuangan berpengaruh terhadap kemauan menabung dan Susanti & Putri 
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(2018) juga menyimpulkan bahwa Literasi keuangan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung, sedangkan Sekarwati & 

Susanti (2020) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Literasi keuangan 

tidak berpengaruh terhadap perilaku menabung dan senada dengan Adiandari 

& Winata (2017) bahwa hasil lainnya bahwa literasi keuangan tidak memiliki 

hubungan dengan kepemilikan asuransi.  

Menurut Kotler & Keller (2012) menjelaskan faktor sosial seperti 

kelompok sosial, keluarga, serta peranan dan status sosial merupakan aspek 

eksternal yang menstimulasi keputusan pengambilan keputusan. Saina (2020) 

menjelaskan bahwa Sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

menabung senada dengan itu Amalia et al., (2018) juga menjelaskan 

Sosialisasi orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung 

tetapi bertentangan dengan hasil penelitiannya Mustakim (2019) bahwa 

menyimpulkan Sosial berpengaruh tetapi tidak signifikan karena mempunyai 

nilai signifikan (> 0.05) sebesar 0,669.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti 

menghasilkan beberapa penelitian yang tidak konsisten diantaranya mengenai 

literasi keuangan yaitu Aamir et al., (2018) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa Literasi Keuangan berpengaruh terhadap kemauan menabung begitu 

juga dengan Susanti & Putri (2018) menyimpulkan bahwa Literasi keuangan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung hal ini 

berbeda dengan Sekarwati & Susanti (2020) menyimpulkan bahwa literasi 

keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku menabung senada dengan itu 
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Adiandari & Winata (2017) menyimpulkan literasi keuangan tidak memiliki 

hubungan dengan kepemilikan asuransi. 

Hasil penelitian Saina (2020) menyimpulkan bahwa Sosial 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung dan Amalia et al., (2018) 

menjelaskan bahwa Sosialisasi orang tua berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku menabung sedangkan Mustakim (2019) menyimpulkan bahwa Sosial 

berpengaruh tetapi tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikan.  

Sedangkan Susanti & Putri (2018) menyimpulkan bahwa Inklusi 

keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung. 

Sekarwati & Susanti (2020) menjelaskan bahwa Inklusi keuangan 

berpengaruh secara parsial terhadap perilaku menabung, sedangkan 

Wulandari & Susanti (2019) menyimpulkan bahwa Inklusi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung. 

Berdasakan hasil observasi peneliti memilih pedagang Pasar Bangsri 

sebagai obyek penelitian karena sebagian besar pedagang menabung harian 

yang difasilitasi oleh beragam pegawai BMT sehingga pedagang pasar tidak 

perlu ke kantor untuk menabung, selain itu dalam pengambilan tabungannya 

pedagang tidak perlu ke kantor. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan berbagai hasil 

penelitian yang berbeda-beda, maka penulis penting melakukan penelitian 

kembali apakah akan mendukung atau menolak penelitian terdahulu atas 

fenomena yang ada, maka penulis mengambil tema penelitian “PENGARUH 

LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN DAN PENGARUH 
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SOSIAL TERHADAP PERILAKU MENABUNG PEDAGANG PASAR 

BANGSRI JEPARA “. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena luasnya 

masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatasan ruang lingkup ini 

dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama 

dengan dititikberatkan Perilaku Menabung Pedagang Pasar Bangsri Jepara. 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di pasar Bangsri 

Jepara, dengan menggunakan responden dari pedagang Pasar Bangsri 

Jepara”. 

2. Luas lingkup variabel terikat yang diterliti adalah perilaku menabung 

pedagang Pasar Bangsri Jepara dan variabel bebasnya adalah literasi 

keuangan, inklusi keuangan dan pengaruh sosial. 

3. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan februari 

2020. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, dapat diketahui 

rendahnya tingkat menabung pedagang pasar dengan merujuk data yang 

ditampilkan dalam subbab sebelumnya. Kemudian berdasarkan kajian hasil 

penelitian terdahulu maka disusun pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung 

pedagang Pasar Bangsri Jepara? 

2. Bagaimana inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung 

pedagang Pasar Bangsri Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh sosial berpengaruh terhadap perilaku menabung 

pedagang Pasar Bangsri Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini dengan 

judul Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan pengaruh sosial 

Terhadap Perilaku Menabung Pedagang Pasar Bangsri Jepara adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh literasi keuangan terhadap 

perilaku menabung pedagang Pasar Bangsri Jepara. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap 

perilaku menabung pedagang Pasar Bangsri Jepara. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengaruh sosial terhadap 

perilaku menabung pedagang Pasar Bangsri Jepara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat sebagai bahan membentuk konsep-konsep baru tentang 
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manajemen keuangan yang berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan 

dengan pedagang dalam memanajemen keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang 

manajemen keuangan pada khususnya maupun masyarakat luas 

pada umumnya mengenai perilaku menabung pedagang Pasar 

Bangsri Jepara.  

b. Sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian tentang masalah 

keuangan dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan 

dalam hal meningkatkan dan mempertahankan perilaku menabung 

pedagang Pasar Bangsri Jepara yang diukur dari variabel literasi 

keuangan, inklusi keuangan dan pengaruh sosial. 

 


