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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Pasar merupakan salah satu aspek penunjang pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara telah 

mengelola pasar-pasar tradisional sejumlah 21 Pasar. Adapun pasar desa 

yang  dikelola oleh Pemerintah Desa jumlahnya 48 pasar. Jumlah pedagang 

pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jepara relatif banyak, 

yaitu sekitar ±13.000 (lebih kurang tiga belas ribu) pedagang, ini merupakan 

suatu aset yang sangat potensial terhadap pertumbuhan perekonomian di 

Kabupaten Jepara, maka perlu di jaga keberadaanya agar tetap eksis dan 

dapat bersaing dengan pasar-pasar modern. Pengelolaan Pasar dibawah 

naungan Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. 

Adapun pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jepara 

berdasarkan klasifikasi kelas pasar adalah: 

Tabel 4.1. 

Klasifikasi Kelas Pasar 

 

KELAS A KELAS B KELAS C 

1. Pasar Jepara Satu 

2. Pasar Bangsri 

3. Pasar Jepara II 

4. Pasar Pecangaan 

5. Pasar Mayong 

6. Pasar Kalinyamatan 

1. Pasar Welahan 

2. Pasar Mlonggo 

3. Pasar Kelet 

4. Pasar Keling 

5. Pasar Tahunan 

6.   Pasar Ngabul 

7.   Pasar Mindahan 

8.   Pasar Bugel 

9.   Pasar Lebak 

10. Pasar Tanggulasi 

1. Pasar Krasak 

2. Pasar Daren 

3. Pasar Rahayu 

4. Pasar Pengkol 

5. Pasar TPI 

Sumber: Profil pasar tradisional Kabupaten Jepara, (2014) 
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Pasar Bangsri merupakan pasar yang letaknya di jantung kota 

Kecamataan Bangsri dan jadi satu dengan Sub Terminal, dilihat dari sisi K3 

kurang menguntungkan karena tidak dilengkapi dengan halaman parkir dan 

fasilitas umum lainnya yang kurang memadai. Kios-kios yang berdekatan 

dengan jalan raya menambah kesan semrawut di Pasar Bangsri. Selain itu 

kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan tersebut, masih banyak 

kios/los yang kurang layak huni, sehingga semakin menambah permasalahan 

yang ada di Pasar Bangsri. Munculnya pedagang tiban/musiman juga 

menambah permasalahan di Pasar Bangsri karena kapasitas pasar sudah tidak 

mencukupi sehingga pedagang tumpah kejalan raya dan mengakibatkan 

kemacetan serta menghasilkan limbah pasar  yang  mengganggu lingkungan 

sekitar.  Untuk mengurangi permasalah yang ada di Pasar Bangsri perlu 

pembangunan secara total dan di relokasi ketempat lain yang lebih luas 

karena untuk relokasi minimal membutuhkan lahan ± 25.000 M² (Profil pasar 

tradisional Kabupaten Jepara, 2014). 

Disamping pengelolaan Pasar Bangsri, juga pengelolaan Pasar 

Hewan dan Pasar Rosok (Barang Bekas) yang letaknya sekitar 1Km (satu 

kilo meter) dari Pasar Bangsri.  

1. Adapun kondisi pasar saat ini adalah:   

a. Luas pasar    : ± 8.040 M² 

b. Luas bangunan pasar   : ± 6.300 M²     

c. Jumlah pedagang kios keliling : 313 pedagang 

d. Jumlah pedagang Los   : 379 pedagang 
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e. Jumlah pedagang lesehan  : 594 pedagang 

2. Fasilitas Umum:    

a. MCK     : 3 (tiga) unit 

b. TPS     : 1 (satu) unit 

c. Areal Parkir    : 7 (tujuh) unit 

d. Musholla    : 1 (satu) unit 

3. Pegawai/Karyawan: 

a. PNS     : 7  orang 

b. Tenaga kontrak (NIK)   : 3  orang 

c. Tenaga Harlep    : 9 orang 

d. Penjaga Malam   : 3 orang 

4.1.1.Pedagang Pasar Bangsri 

Untuk jumlah pedagang di pasar Bangsri berjumlah kurang lebih 

sekitar 1.286  pedagang, dengan 50% berasal dari kecanatan Bangsri dan 

50% lainnya berasal dari kecamatan lain. Dari jumlah yang telah dijelaskan 

diatas, sebagian besarnya merupakan pedagang sembako, buah, ikan, pakain, 

maupun sayur. 

 

4.2. Deskripsi Responden    

4.2.1.Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin            

Hasil dari penyebaran sejumlah kuesioner yang diberikan 

kepada para responden maka didapatkan responden pria dan wanita 

yang disebutkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

 

Keterangan  Jumlah  Persentase (%) 

Wanita 65 69.89 

Pria 28 30.11 

Total 93 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pedagang di pasar 

Bangsri Jepara didominasi oleh wanita. 

4.2.2.Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Responden 

Data mengenai usia responden dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Usia Responden 

 

Keterangan  Jumlah  Persentase (%) 

< 20 Tahun 7 7.5 

20-30 Tahun 44 47.3 

31-40 Tahun 33 35.5 

41-50 Tahun 9 9.7 

Total 93 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui karakterisktik responden 

berdasarkan usia didominasi oleh usia 20-30 tahun sebanyak 44 orang 

(31.43%), hal ini menunjukkan pedagang di pasar Bangsri Jepara di 

dominasi oleh orang-orang yang usia produktif. 

4.2.3.Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Responden 

Data mengenai pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Pendidikan Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

SD 16 17.2 

SMP 32 34.4 

SMA 27 29.0 

DIPLOMA 6 6.5 

S1 12 12.9 

Jumlah  93 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari sisi tingkat 

pendidikan, responden yang ada, banyak didominasi SMP yaitu 32 

orang (34.4%) hal ini menunjukkan pedagang di pasar Bangsri Jepara 

sebagian besar hanya mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun. 

4.2.4.Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Responden 

Data mengenai pendapatan responden dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.5 

Pendapatan Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Rp. 0 - Rp. 499.000 27 29.0 

Rp. 500.000 - Rp. 999.000 39 41.9   

Rp. 1.000.000 - Rp. 1.499.000 10 10.8 

> Rp. 1.500.000 17 18.3 

Jumlah  93 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari sisi tingkat 

pendapatan, responden berkisar Rp. 500.000 - Rp. 999.000 sebanyak 39 

orang atau sebanyak 41.9%, hal ini menunjukkan pedagang di pasar 
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Bangsri Jepara sebagian besar memiliki penghasilan sebesar Rp. 

500.000 - Rp. 999.000 

4.2.5.Deskripsi Responden Berdasarkan Waktu Lama Beroperasi  

Data mengenai waktu lama beroperasi responden dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Waktu Lama Beroperasi Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

13 bulan - 3 tahun 7 7.5 

> 3 tahun 86 92.5 

Jumlah  93 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui dari sisi lama responden 

berdagang dipasar lebih banyak yang telah lebih dari 3 tahun mereka 

bertahan berjualan dipasar. 

4.2.6.Deskripsi Responden Berdasarkan Lapak Responden  

Data mengenai lapak responden dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.7 

Lapak Responden 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Buah   16 17.2 

Ikan  28 30.1 

Pakaian  6 6.5 

Sayur  10 10.8 

Sembako  30 32.3 

Asesoris  3 3.2 

Total 93 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui dari banyak nya lapak 

pedagang pasar yang mengisi data penelitian diantaranya pedagang 

yang memiliki lapak sembako sebanyak 32.3% dan kedua lapak ikan 

sebanyak 30.1%. 

 

4.3. Analisis Deskriptif  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 93 

responden melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan 

skala likert. Jawaban yang diberikan responden kemudian diberi skor dengan 

teknik agree-disagree scale dengan mengembangkan pernyataan yang 

menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai.  

Dalam metode survey didesain dengan menggunakan pada skala likert 

(likert scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan pilihan 

agar mendapatkan data yang bersifat subyektif dan diberikan skor sebagai 

berikut: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), netral (skor 3), tidak setuju 

(skor 2), sangat tidak setuju (skor 1). 

4.3.1.Variabel Literasi Keuangan 

Literasi keuangan merupakan merupakan pengetahuan 

(knowledge), keyakinan (confidence), dan keterampilan (skill), yang 

mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adapun tanggapan 
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responden pedagang pasar Bangsri Jepara dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai X1 Literasi Keuangan 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 
Mean STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 

Pengetahuan 

umum 

keuangan 

pribadi  

11 

(11.8%) 

5 

(5.4%) 

27 

(29.0%) 

34 

(36.6%) 

16 

(17.2%) 

93 

(100%) 
3.42 

2. 
Pengetahuan 

Investasi  
9 (9.7%) 

19 

(20.4%) 

19 

(20.4%) 

43 

(46.2%) 

3 

(3.2%) 

93 

(100%) 
3.13 

3. 

Pengetahuan 

Tabungan 

dan utang  

4 (4.3%) 
10 

(10.8%) 

24 

(25.8%) 

34 

(36.6%) 

21 

(22.6%) 

93 

(100%) 
3.62 

4. 
Pengetahuan 

Asuransi 

7 

(7.5%) 

13 

(14.0%) 

27 

(29.0%) 

42 

(45.2%) 

4 

(4.3%) 

93 

(100%) 
3.25 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator 

Pengetahuan umum keuangan pribadi lebih banyak yang setuju 

mencapai 36.6% serta mencapai nilai mean 3.42, indikator Pengetahuan 

Investasi yang setuju mencapai 46.2% serta mencapai nilai mean 3.13, 

indikator Pengetahuan tabungan dan utang yang setuju mencapai 36.6% 

serta mencapai nilai mean 3.62, indikator Pengetahuan Asuransi yang 

setuju mencapai 45.2% serta mencapai nilai mean 3.25.  

4.3.2.Variabel Inklusi Keuangan 

Keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi 

masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan 
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tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan 

(Sanjaya,2014).  

Adapun tanggapan responden pedagang pasar Bangsri Jepara 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai X2 Inklusi Keuangan 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 
Mean STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 
Access (Akses) 2  

(2.2%) 

7  

(7.5%) 

3 

(3.2%) 

51  

(54.8%) 

30 

(32.3%) 

93 

(100%) 

4.08 

2. 
Quality 

(Kualitas) 

0  

(0%) 

4  

(4.3%) 

8 

(8.6%) 

59 

(63.4%) 

22 

(23.7%) 

93 

(100%) 

4.06 

3. 
Usage 

(Penggunaan) 

2 

(2.2%) 

5 

(5.4%) 

12 

(12.9%) 

66  

(71.0%) 
8 (8.6%) 

93 

(100%) 

3.78 

4 
Welfare 

(Kesejahteraan) 

2  

(2.2%) 

2  

(2.2%) 

9 

(9.7%) 

38 

(40.9%) 

42 

(45.2%) 

93 

(100%) 

4.25 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator Access 

(Akses) lebih banyak yang sangat setuju mencapai 54.8% dengan nilai 

mean sebesar 4.08, indikator Quality (Kualitas) yang setuju mencapai 

63.4% dengan nilai mean sebesar 4.06, indikator Usage (Penggunaan) 

yang setuju mencapai 71.0% dengan nilai mean sebesar 3.78, indikator 

Welfare (Kesejahteraan) yang setuju mencapai 45.2% dengan nilai mean 

sebesar 4.25. 

4.3.3.Variabel Pengaruh Sosial 

Pengaruh sosial merupakan semua tingkah laku manusia yang 

menggambarkan interaksi antar individu manusia dengan manusia yang 

lainnya. Keinginan seseorang pada suatu produk juga umumnya 
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dipengaruhi oleh faktor sosial ini. Umumnya seseorang akan mengikuti 

perilaku lingkungannya, termasuk dalam pembelian suatu produk. 

Perpindahan kelas sosial antar masyarakat dapat terjadi, naik maupun 

turun. Perpindahan tersebut terjadi bergantung pada ketat longgarnya 

lapisan sosial yang ada. Adapun tanggapan responden pedagang pasar 

Bangsri Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai X3 Pengaruh Sosial 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 
Mean 

STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 
Kelompok 

acuan  

8 

(8.6%) 

27 

(29.0%) 

18 

(19.4%) 

25 

(26.9%) 

15 

(16.1%) 

93 

(100%) 

3.13 

2. 
Keluarga  5 

(5.4%) 

16 

(17.2%) 

31 

(33.3%) 

28 

(30.1%) 

13 

(14.0%) 

93 

(100%) 

3.30 

3. 

Peran dan 

status 

sosial  

8 

(8.6%) 

13 

(14.0%) 
20 

(21.5%) 

27 

(29.0%) 

25 

(26.9%) 

93 

(100%) 

3.52 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator Kelompok 

acuan lebih banyak yang tidak setuju mencapai 29.0% dan yamh setuju 

sebanyak 26.9% dengan nilai mean sebesar 3.13, indikator keluarga 

yang netral mencapai 33.3% dengan niali mean sebesar 3.30, indikator 

Peran dan status sosial yang setuju mencapai 29.0% dengan nilai mean 

sebesar 3.52. 

4.3.4.Variabel Perilaku Menabung 

Perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk bisa 

disiplin dalam hal mengatur keuangan. Menabung sebagai sifat hemat 
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dapat dijadikan sifat positif apabila dengan konsisten akan 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Menabung dilakukan 

untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi 

sesudah mencapai pensiun, untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya 

yang tidak terduga yang harus dikeluarkan dikemudian hari.  Adapun 

tanggapan responden pedagang pasar Bangsri Jepara dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Y Perilaku Menabung 

No. Indikator 

Jumlah Skor 
Total 

nilai 
Mean STS  

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1. 
Kebutuhan 

masa depan  

5 

(5.4%) 

7 

(7.5%) 
4 (4.3%) 

21 

(22.6%) 

56 

(60.2%) 

93 

(100%) 
4.25 

2. 
Keputusan 

menabung  

1 

(1.1%) 

4 

(4.3%) 

10 

(10.8%) 

34 

(36.6%) 

44 

(47.3%) 

93 

(100%) 
4.25 

3. 
Tindakan 

penghematan 

2 

(2.2%) 

7 

(7.5%) 
9 (9.7%) 

48 

(51.6%) 

27 

(29.0%) 

93 

(100%) 
3.98 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator 

Kebutuhan masa depan lebih banyak yang sangat setuju mencapai 

60.2% dengan nilai mean sebesar 4.25, indikator Keputusan menabung 

yang sangat setuju mencapai 47.3% dengan nilai mean sebesar 4.25, 

indikator Tindakan penghematan yang setuju mencapai 51.6% dengan 

nilai mean sebesar 3.98.  
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4.4. Analisis Uji Data 

4.4.1.Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian kuesioner sebanyak 30 kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika mampu mengungkap sesuatu yang diukur 

oleh kuesioner tersebut menurut Ghozali (2013) hasil kuesioner dapat 

dilihat di lampiran. Dari hasil pengujian SPSS bahwa semua variabel 

(butir soal) bahwa menunjukkan seluruh butir-butir soal valid, hal ini 

terlihat dari nilai Corected Item-Total Correlation (r hitung) lebih besar 

dari nilai r tabel. Berikut hasil pengujian validitas variable: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 
Corected Item-Total 

Correlation (r hitung) 
 r tabel Ket. 

Literasi 

keuangan 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0.774 

0.869 

0.631 

0.800 

> 

> 

> 

> 

0.201 

0.201 

0.201 

0.201 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Inklusi 

keuangan 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

0.905 

0.798 

0.671 

0.586 

> 

> 

> 

> 

0.201 

0.201 

0.201 

0.201 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Pengaruh 

sosial (X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

0.421 

0.541 

0.395 

> 

> 

> 

0.201 

0.201 

0.201 

Valid 

Valid 

Valid  

Perilaku 

menabung 

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

0.694 

0.753 

0.456 

> 

> 

> 

0.201 

0.201 

0.201 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 
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4.4.2.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden, terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk menguji reliabilitas alat ukur, menggunakan cronbach 

alpha. Alat ukur ini dnyatakan andal atau reliable bila koefesien 

cronbach alpha berkisar dengan nilai diatas 0,6 (Ghozali, 2006). 

Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Nilai Cronbach Alpha dan Tiap Variabel 

 

No. Variabel Nilai 

Cronbach 

Alpha 

 Cut 

Value 

Ket. 

1. Literasi keuangan (X1) 0.891 > 0.60 Reliabel 

2. Inklusi keuangan (X2) 0.871 > 0.60 Reliabel 

3. Pengaruh sosial (X3) 0.639 > 0.60 Reliabel 

4. Perilaku menabung (Y) 0.782 > 0.60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Dari tabel 4.9, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6. Maka dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini adalah reliable. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi sebelumnya akan dilakukan 

pengujian untuk mengetahui layak tidaknya model regresi tersebut, maka 



61 

 

akan dilakukan pengujian asumsi Normalitas, Multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. 

4.5.1.Uji Normalitas  

Berdasarkan Normal Probability Plot menunjukkan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model 

regresinya memenuhi asumsi normalitas. Untuk hasil dari uji normalitas 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas menunjukkan 

bahwa titik-titik (yang menggambarkan data sesungguhnya) terlihat 
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menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data tersebut berdistribusi 

normal yang artinya model regresi tersebut memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.5.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi adanya korelasi antar variabel bebas (independent) model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi 

terhadap ada tidaknya mutikolonieritas yaitu dengan menganalisis 

materi korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan melihat pada 

nilai tolerance serta nilai variance inflation factor (VIF) dapat dilihat 

pada lampiran. 

Tabel 4.14 

Tabel Multikolonieristas 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

literasi_keuangan .872 1.147 

inklusi_keuangan .850 1.177 

pengaruh_sosial .971 1.030 

a. Dependent Variable: perilaku_menabung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas yang dilakukan 

diketahui bahwa nilai literasi keuangan 0.872 dan VIF 1.147 untuk nilai 

inklusi keuangan 0.850 dan VIF 1.177 untuk pengaruh sosial 0.971 dan 
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VIF 1.030. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang 

memiliki tolerance kurang dari 10 persen dan tidak ada variabel bebas 

yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scaterplot menunjukkan bahwa ada pola 

yang tidak jelas, serta ada titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

Heteroskedastitas pada model regresi. Untuk hasil dari uji normalitas 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Gambar 4.2 

Gambar Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan hasil pengujian SPSS pada gambar 4.6. 

menunjukkan bahwa titik-titik tersebut letaknya menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu seperti 

bergelombang, melebar kemudian menyempit. Hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui kesalahan (errors). 

Model regresi linier yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi 

dengan mengecek nilai Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan 

autokorelasi menggunakan SPSS Versi 21: 

Tabel 4.15 

 Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .462a .213 .187 1.957 2.049 

a. Predictors: (Constant), pengaruh_sosial, literasi_keuangan, 

inklusi_keuangan 

b. Dependent Variable: perilaku_menabung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson atas 

residual persamaan regresi diperoleh angka d-hitung sebesar 2.049 untuk 

menguji gejala autokorelasi maka angka d-hitung sebesar 2.049 tersebut 

dibandingkan dengan nilai d-teoritis dalam ttabel d-statistik. Durbin 

Watson dengan titik signifikansi  = 5 %. Dari tabel d-statistik Durbin 

Watson diperoleh nilai dl sebesar 1.596 dan du sebesar 1.729 karena 
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Model regresi ganda yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. 

Cara untuk mengetahui apakah mengalami atau tidak mengalami 

autokorelasi adalah dengan mengecek nilai Durbin Watson (DW) syarat 

tidak terjadi autokorelasi adalah 1<DW<3 dengan kriteria dan 

keputusan sebagai berikut (Sufreni & Natanael, 2014) maka dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian tidak ada autokorelasi positif untuk 

tingkat signifikansi   = 5 %. Dapat dilihat pada lampiran. 

4.5.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu Kompensasi 

(X1), Beban Kerja (X2) dan Pemberdayaan (X3) Variabel dependen 

adalah Loyalitas Pegawai (Y) 

Tabel 4.16 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

 

(Constant) 6.310 1.330  4.743 .000 

literasi_keuangan .083 .059 .142 1.407 .163 

inklusi_keuangan .207 .101 .210 2.054 .043 

pengaruh_sosial .259 .076 .327 3.422 .001 

a. Dependent Variable: perilaku_menabung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana variabel independent mempunyai pengaruh variabel 
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dependent. Dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam 

persamaan sebagai berikut:  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

Berdasarkan tabel 4.13, maka dapat diketahui persamaan regresi 

linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 6.310+ 0.083x1 + 0.207x2 + 0.259x3 

Persamaan regeresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 6.310 dapat diartikan apabila literasi keuangan 

(X1) inklusi keuangan (X2) serta pengaruh sosial (X3) Variabel 

dependen adalah perilaku menabung (Y) nilainya sebesar 6.310. 

2. Koefisien regresi variabel literasi keuangan (X1) sebesar 0.083 

artinya setiap kenaikan satu satuan literasi keuangan (X1) akan 

meningkatkan perilaku menabung sebesar 0.083 sebaliknya setiap 

penurunan satu satuan literasi keuangan (X1) akan menurunkan 

perilaku menabung sebesar 0.083 dengan anggapan bahwa variable 

lainnya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel inklusi keuangan (X2) sebesar 0.207 

artinya setiap kenaikan satu satuan inklusi keuangan (X2) akan 

meningkatkan perilaku menabung sebesar 0.207 sebaliknya setiap 

penurunan satu satuan inklusi keuangan (X2) akan menurunkan 

perilaku menabung sebesar 0.207 dengan anggapan bahwa variable 

lainnya tetap. 
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4. Koefisien regresi variabel pengaruh sosial (X3) sebesar 0.259 

artinya setiap kenaikan satu satuan pengaruh sosial (X3) akan 

meningkatkan perilaku menabung sebesar 0.259 sebaliknya setiap 

penurunan satu satuan pengaruh sosial (X3)  akan menurunkan 

perilaku menabung sebesar 0.259 dengan anggapan bahwa variable 

lainnya tetap. 

4.5.6. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat Ketentuan yang digunakan adalah: 

Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka Ho diterima.  

Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak. 

Tabel 4.17 

Tabel Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regression 92.298 3 30.766 8.033 .000b 

Residual 340.885 89 3.830   

Total 433.183 92    

a. Dependent Variable: perilaku_menabung 

b. Predictors: (Constant), pengaruh_sosial, literasi_keuangan, 

inklusi_keuangan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada Tabel 4.16. 

Menunjukan bahwa nila F hitung sebesar 8.033 sedangkan untuk nilai F 

tabelnya sebesar 2.70 Selain itu diperoleh nilai signifikansinya sebesar 
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0,000 adalah lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dengan 

demikian nilai F hitung > F tabel (8.033> 2.70) dan nilai signifikansinya 

lebih kecil dari taraf signifikansinya (0,000 < 0,05) maka hipotesis 

kelima diterima, artinya variabel literasi keuangan (X1), inklusi 

keuangan (X2) dan pengaruh sosial (X3) Variabel perilaku menabung 

(Y) 

 

 

 

 

 

                  2.70         8.033 

Sumber: Data primer yang diolah  

Gambar 4.3  Uji F 

4.5.7. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)  

Pengujian parsial (uji t) bertujuan untuk menguji atau 

mengkonfirmasi hipotesis secara individual. Uji parsial ini yang terdapat 

dalam hasil perhitungan statistik ditunjukkan dengan thitung. Secara lebih 

rinci hasil thitung dapat dilihat pada lampiran. Adapun hasil dari 

perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

21 dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

 

 

Daerah Penerimaan Ho       

Daerah Penerimaan Ho       
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Tabel 4.18 

Tabel Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

 

(Constant) 4.743 .000 

literasi_keuangan 1.407 .163 

inklusi_keuangan 2.054 .043 

pengaruh_sosial 3.422 .001 

a. Dependent Variable: perilaku_menabung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.17, dapat dijelaskan 

pengaruh literasi keuangan (X1), inklusi keuangan (X2) dan pengaruh 

sosial (X3) Variabel perilaku menabung (Y) secara parsial sebagai 

berikut: 

4.5.7.1.Uji Statistik t Literasi Keuangan Terhadap Perilaku 

Menabung 

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa literasi 

keuangan (X1) berpengaruh terhadap perilaku menabung sehingga 

diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Tabel 4.17. diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel literasi keuangan (X1) adalah sebesar 1.407 

sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1.661 menggunakan uji satu sisi. 

Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 0.163. Dari data tersebut 

dapat diartikan bahwa thitung < ttabel dan hasilnya positif (1.407<1.661) 

dan nilai signifikansinya menunjukan lebih besar dari taraf signifikansi 

0.05 (0.163 > 0.05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis pertama 
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ditolak artinya literasi keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap 

perilaku menabung. 

4.5.7.2.Uji Statistik t Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku 

Menabung 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa inklusi 

keuangan (X2) berpengaruh terhadap perilaku menabung sehingga 

diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Tabel 4.17. diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel inklusi keuangan (X2) adalah sebesar 2.054 

sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1.661 menggunakan uji satu sisi. 

Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 0.043. Dari data tersebut 

dapat diartikan bahwa thitung > ttabel dan hasilnya positif (2.054 > 1.661) 

dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi 

0.05 (0.043 < 0.05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis kedua 

diterima artinya inklusi keuangan (X2) berpengaruh postif signifikan 

terhadap perilaku menabung. 

4.5.7.3.Uji Statistik t Pengaruh Sosial Terhadap Perilaku 

Menabung 

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh 

sosial (X3) berpengaruh terhadap perilaku menabung sehingga 

diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Tabel 4.17. diatas diperoleh 

nilai thitung untuk variabel pengaruh sosial (X3) adalah sebesar 

3.422sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1.661 menggunakan uji satu 

sisi. Sedangkan untuk nilai signifikansiya adalah 0.001. Dari data 
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tersebut dapat diartikan bahwa thitung > ttabel dan hasilnya positif (3.422 > 

1.661) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0.05 (0.001 < 0.05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis 

ketiga diterima artinya pengaruh sosial (X3) berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku menabung. 

4.5.8. Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui 

seberapa baik sampel menggunakan data. R2 mengukur sebesarnya 

jumlah reduksi dalam variabel dependent yang diperoleh dari pengguna 

variabel bebas. R2 mempunyai nilai antara 0 sampai 1, dengan R2  yang 

tinggi berkisar antara 0,7 sampai 1.  

Tabel 4.19 

Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .462a .213 .187 1.957 2.049 

a. Predictors: (Constant), pengaruh_sosial, literasi_keuangan, 

inklusi_keuangan 

b. Dependent Variable: perilaku_menabung 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

R2 yang digunakan adalah nilai adjusted R square yang 

merupakan R2 yang telah disesuaikan. Adjusted R square merupakan 

indikator untuk mengetahui pengaruh penambahan waktu suatu variabel 

independent ke dalam persamaan. Adapun hasil uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada lampiran. 
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Dari output terlihat nilai korelasi adalah sebesar 0.462 dengan 

koefisien determinasi 0.187 Dengan demikian 18.7% variasi perubahan 

variabel perilaku menabung yang dijelaskan oleh variabel literasi 

keuangan (X1), inklusi keuangan (X2) dan Pengaruh sosial (X3) untuk 

81.3% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1.Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung 

Literasi keuangan merupakan suatu pengetahuan dan 

keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan. Hasil pengujian penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan tidak berpengaruh 

terhadap perilaku menabung. Hasil statistik menunjukkan thitung < ttabel 

dan hasilnya positif (1.407<1.661) dan nilai signifikansinya 

menunjukan lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 (0.163 > 0.05) yang 

artinya literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

menabung.  

Tanggapan responden yang berkaitan dengan variabel literasi 

keuangan banyak pedagang yang tidak mengerti pentingnya 

pengetahuan umum keuangan pribadi, pedagang pasar tidak memiliki 

pengetahuan investasi, kurang sadar akan pentingnya menabung dan 

pentingnya asuransi/jaminan hari tua. 
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Hasil penelitian ini didukung Sekarwati & Susanti (2020) 

menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Literasi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku menabung. 

4.6.2.Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung 

Inklusi keuangan merupakan suatu program perluasan akses 

layanan keuangan. Program tersebut dimaksudkan untuk memperluas 

akses layanan jasa keuangan terhadap masyarakat secara luas dan 

menyeluruh dengan tujuan pembangunan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan. Hasil statistik menunjukkan thitung > ttabel dan hasilnya 

positif (2.054 > 1.661) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0.05 (0.043 < 0.05) yang artinya inklusi keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku menabung. 

Tanggapan responden mengenai inklusi keuangan bahwa 

pedagang pasar merasa dimudahkan untuk menabung karena mereka di 

datangi pegawai Lembaga keuangan untuk menabung tanpa batas 

minimal atau maksimal, mereka beralasan dengan di datangi pegawai 

mereka memiliki semangat untuk menabung walaupun hanya Rp. 5.000 

sehari selain itu cara yang mereka tempuh untuk membeli barang yang 

berharga adalah dengan cara menabung harian atau arisan. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh Susanti & Putri (2018) 

menyimpulkan bahwa Inklusi keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku menabung. Sekarwati & Susanti (2020) menjelaskan 

bahwa inklusi keuangan mempengaruhi perilaku menabung. Inklusi 
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keuangan merupakan situasi dimana setiap individu memiliki akses dan 

layanan yang berkualitas, aman, nyaman dan tepat waktu dari lembaga 

keuangan dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Sedangkan menurut Wulandari & Susanti (2019) 

menyimpulkan bahwa Inklusi keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku menabung, artinya semakin banyak inklusi keuangan 

yang diterima maka akan semakin baik tingkat perilaku menabung 

pedagang di pasar Bangsri Jepara. 

4.6.3.Pengaruh Sosial Terhadap Perilaku Menabung 

Pengaruh sosial merupakan kelompok sosial yang 

mempengaruhi nilai, sikap, konsep pribadi hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh sosial dengan 

perilaku menabung, hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang diperoleh 

dari kuesioner menunjukkan t hitung > t tabel dan hasilnya positif (3.422 > 

1.661) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0.05 (0.001 < 0.05) yang artinya pengaruh sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku menabung, artinya 

semakin besar pengaruh sosial yang diterima maka akan semakin baik 

tingkat perilaku menabung pedagang di pasar Bangsri Jepara.   

Yang melatarbelakangi pengaruh sosial mendominasi pengaruh 

perilaku menabung adalah dikarenakan peran dan status sosial, dengan 

adanya budaya wisata religi maupun wisata alam serta kekayaan yang 

dimiliki akan membuat pedagang Bangsri merasa memiliki strata sosial 
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yang lebih tinggi, selain itu sebagian besar pedagang Bangsri 

merupakan pedagang masih memiliki hubungan saudara sehingga 

latarbelakang keluarga memiliki peran bagi pedagang pasar dalam 

bersikap.  

Penelitian ini didukung oleh Saina (2020) menyimpulkan bahwa 

Sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung dan Seong 

et al., (2011) menyimpulkan pengaruh sosial terutama pengaruh dari 

keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap pola menabung. 

 

 


