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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menabung merupakan suatu sikap yang positif, dimana terdapat sikap positif 

untuk menahan diri agar tidak berlebihan dalam suatu kegiatan konsumsi. Dalam 

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan 

adalah  simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menabung merupakan cara 

yang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Sejak dini banyak orang tua yang 

mengajarkan anaknya untuk hidup berhemat dengan cara menabung. Menabung 

bukan hanya menyisihkan sebagian pendapatan, tetapi juga suatu pemikiran 

bagaimana kita dapat mengelolah keuangan dari pendapatan tersebut.  

Sebagian besar orang jarang atau hampir tidak pernah untuk menabung 

pendapatan mereka meski penghasilan yang mereka cukup tinggi. Tak jarang 

pendapatan bulanan selalu habis guna memenuhi kebutuhan dan gaya hidup dari 

masing-masing individu tersebut. Menabung yang paling mudah dilakukan adalah 

dengan menabung dirumah karena dapat dilakukan setiap saat. Menabung tentu 

sangat berguna untuk kepentingan masa depan. Dengan menabung kita dapat 

menyimpan sejumlah uang agar dapat dipergunakan di kemudian hari baik dalam 

genting ataupun tidak. Semakin banyak uang yang akan ditabung maka akan 

semakin baik pula untuk kedepannya. Menurut Gadinasyin (2014:26) menabung 

itu adalah hal yang penting, apabila setiap individu memiliki tabungan yang 

tinggi, maka dana yang terhimpun dari masyarakat pun akan tinggi. Hal tersebut 
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berpengaruh dalam jangka panjang, untuk meningkatkan kegiatan investasi, 

sehingga apabila investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan 

meningkat. 

Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemeritah yang 

pelaksanaanya sudah dimulai sejak tahun 2010, sampai dengan saat ini. Bidikmisi 

adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki 

keterbatasan ekonomi. Bidikmisi sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses dan 

kesempatan belajar di perguruan tinggi, memberikan bantuan biaya pendidikan 

kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria, meningkatkan prestasi mahasiswa, 

dan dapat melahirkan lulusan yang mandiri (Belmawa, 2017:3). Universitas Jambi 

merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi yang memberikan 

bantuan biaya beasiswa bidikmisi bagi para mahasiswa yang memenuhi kriteria 

untuk menerimanya. Mahasiswa penerima bidikmisi mendapatkan bantuan biaya 

penyelenggaraan yang dikelolah oleh perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 

2.400.000,00 per-mahasiswa per-semester dan bantuan biaya hidup yang 

diserahkan kepada mahsiswa minimal sebesar Rp 3.900.000, per-mahasiswa per-

semester (Belmawa, 2017:8).  

Dari dana yang diberikan tersebut mahasiswa penerima bidikmisi harus dapat 

mengelolah uang yang mereka terima. Mahasiswa harus mengutamakan 

pengeluaran dana tersebut untuk keperluan yang menunjang akademiknya. Selain 

untuk keperluan akademik dana tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan 

makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi dan juga komunikasi. Dalam 

pengelolaan dana beasiswa bidikmisi yang diterima oleh mahasiswa selain 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, hendaknya mahasiswa penerima juga 

menyisihkan sebagian dana beasiswanya untuk ditabung guna berjaga-jaga 

apabila ada keperluan mendesak yang harus dipenuhi. Melihat dana yang 

didapatkan cukup besar untuk persemsternya, membuat kebanyakan para 

penerima dana bantuan tersebut terlena dan dapat menghabiskan uangnya secara 

sekaligus tanpa terpikir untuk menabungnya.  Padahal kegiatan menabung ini 

perlu dilakukan mengingat pencairan dana bidikmisi disetiap periodenya tidak 

selalu tepat waktu.  

Dalam pengeloaan dana bidikmisi, sebagai seorang mahasiswa hendaknya 

mengetahui tentang konsep pengelolaan keuanngan mereka. Disini literasi 

keungan dibutuhkan bagi para mahasiswa bidikmisi dalam pengelolaan 

keuangannya. Lusardi dan Mitchell (2007:2) mendefenisikan literasi keuangan 

sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. 

Literasi keuangan berkaitan dengan kemapuan memahami keungan yang dimiliki 

dalam rangka pengambilan keputusan pengeluaran. (Lalester, 2017:5).  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan merilis hasil survey nasional tingkat 

litereasi keuangan pada tahun 2016, dan Provinsi Jambi memiliki tingkat literasi 

keuangan sebesar 26,91%. Angka tersebut masih tergolong rendah dan masih di 

bawah literasi keuagan nasional yaitu sebesar 29,7%. Hal menunjukkan bahwa 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan dan menyebabkan 

masyarakat cenderung tidak memiliki keinginan untuk menabung. Sebagai 

seorang mahasiswa tentunya kita harus paham mengenai literasi keuangan, selain 

untuk memahami keuangan kita sendiri literasi keuangan juga membantu kita agar 

tidak terjebak dalam masalah keuangan yang salah. Dengan pengetahuan cukup 
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tentang keuangang akan sangat berguna bagi masa depan, karena kita dapat 

belajar untuk menyisihkan keuangaan kita untuk jaminan hari tua nanti. 

Widayati (2012:91) menjelaskan pembelajaran di perguruan tinggi sangat 

berperan penting dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa. 

Mahasiswa tinggal di lingkungan ekonomi yang beragam dan kompleks, sehingga 

peningkatan kebutuhan pendidikan keuangan sangat diperlukan. Pembelajaran 

yang efektif dan efisien akan membantu mahasiswa memiliki kemampuan 

memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan mereka. Adanya 

pengetahuan yang baik sejak dini diharapkan mahasiswa dapat memiliki 

kehidupan yang sejahtera di masa yang akan mendatang. Penelitian Margaretha 

dan Pambudhi (2015) bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat literasi 

keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang mempengaruhinya. Tingkat literasi 

keuangan adalah 48,91% berada dalam kategori rendah. Selanjutnya, hasil studi 

Mendari dan Kewal (2013) di STIE Musi menunjukkan bahwa dari semua aspek 

literasi keuangan, baik dari aspek pengetahuan keuangan pribadi, tabungan dan 

pinjaman, asuransi, dan investasi mengindikasikan literasi keuangan yang rendah. 

Selain literasi keuangan, pengendalian diri juga dibutuhkan dalam perilaku 

menabung mahasiswa. Ghufron dan Risnawita (2012:21) mendefinisikan 

pengendalian diri atau kontrol diri sebagai suatu kecakapan individu dalam 

kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu juga kemapuan 

untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk menampilakan diri dalam melakukan sosialisasi, kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah 

perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform 
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dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Pengendalian diri merupakan 

kemampuan untuk berhati-hati dalam mengguanakan uang yang dimiliki, dimana 

seseorang tidak melakukan pembelian secara spontanitas atau melakukan 

pertimbangan terlebih dahulu, agar uang tersebut dapat digunakan secara 

semestinya dan seseorang tersebut dapat terhindar dari perilaku konsumtif yang 

berlebihan. Pengendalian diri sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam 

kesehatan mental seseorang. Jika kita sehat secara kejiwaan makan kita akan 

memiliki tingkat pengendalian yang baik pula. Pengendalian diri yang baik erat 

kaitannya dengan keberhasilan dalam hidup dan dapat dilihat dari beberapa aspek 

seperti pencapaian dalam hal pendidikan hingga mendapatkan peluang yang lebih 

tinggi dalam hal pendapatan dan pengelolaan keuangan.  

Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatur 

emosi dan keinginan seseorang. Hal ini ditandai dengan disiplin diri dan 

kemampuan untuk menunda kepuasan (Baumeister 2002). Menurut Lim et al. 

(2011), terdapat dampak yang signifikan dari kontrol diri terhadap perilaku hemat. 

Penelitian tersebut dilakukan di Malaysia dengan 500 kuesioner dibagikan kepada 

responden yang berusia di atas 21 tahun. Menurut Sirine dan Utami (2016) 

kemampuan individu untuk mempertahankan kontrol diri dalam berhemat 

tergantung pada dua kekuatan yang berlawanan yang dikenal sebagai keinginan 

dan kemauan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang lebih cenderung untuk 

menabung jika mereka mampu mengendalikan diri melalui penerapan 

penganggaran dan penilaian biaya ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wahana 

(2014) juga menyatakan bahwa kontrol diri mempengaruhi keputusan ekonomi 

dan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku menabung seseorang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sirine dan Utami (2016) 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung pada 

mahasiswa adalah literasi keuangan atau literasi keuangan, sosialisasi dari orang 

tua, pengaruh teman sebaya, dan pengendalian diri. Sementara menurut Wahana 

(2014) dalam penelitiannya faktor literasi keuangan, kontrol diri, motif menabung 

dan pendapatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung 

pada mahasiswa. Pada penelitian Amilia, Bulan, dan Rizal (2018) yang juga 

meneliti perilaku menabung mahasiswa bidikmisi menujukkan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh signifikan dengan nilai 0,002 <  0.05 terhadap perilaku 

menabung mahasiswa bidikmisi. 

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut telah terbukti bahwa literasi 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung mahasiswa. Begitu 

juga dengan pengendalian diri, pengendalian diri juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terladap perilaku menabung mahasiswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, diperoleh informasi 

mengenai jumlah mahasiswa bidikmisi angkatan 2015-2017 Jurusan PIPS FKIP 

Universitas Jambi yang dijelaskan pada Tabel 1.1, berikut ini :  

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa bidikmisi jurusan PIPS angakatan 2015-2017 

Program Studi 
Angkatan  Jumlah 

mahasiswa 2015  2016 2017 
Pendidikan Ekonomi 10 17 22 49 
Pendidikan Sejarah 10 8 7 25 
Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan 13 10 16 39 

Jumlah  33 35 45 113 
Sumber: BAK Universitas Jambi 
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Pada tanggal 14 Januari 2019 peneliti juga melakukan obervasi di Fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan pada mahasiswa bidikmmisi, dari fakta dilapangan 

tersebut menunjukkan bahwa perilaku menabung mahasiswa bidikmisi cenderung 

masih rendah, terutama bagi mahasiswa yang bukan dari pendidikan ekonomi. Hal 

ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka mengenai pengelolaan uang 

mereka. Selain itu ditemukan juga bahwa kurangnya pengendalian diri mereka 

menyebabkan pola konsumtif mahasiswa bidikmisi berubah menjadi berlebihan 

ketika dana bidikmisi telah cair, sehingga membuat mereka tidak selalu menabung 

uang yang mereka terima,  karena mereka meggunakannya untuk membeli 

kebutuhan yang mereka inginkan bahkan sampai menghabisakan sebagian besar 

uang yang baru mereka terima dalam waktu yang relatif singkat tanpa berfikir 

panjang.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharismayanti 

(2017) yang menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi mahasiswa bidikmisi lebih 

banyak menggunakan uang bidikmisi mereka untuk membeli makan dan 

minuman dengan presentase sebesar 40% dan  untuk perkuliahan kurang lebih 

hanya sebesar 12% saja. Sebagian besar dari anak bidikmisi juga merupakan anak 

kost yang berasal dari berbagai daerah Kabupaten di Provinsi Jambi yang 

membuat mereka sangat bergantung dengan uang dari bidikmisi untuk dana 

tambahan guna menunjang kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari selama 

mereka mengekost. 

Dari kendala tersebut baik langsung maupun tidak langsung tentu akan 

mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka terutama dalam hal menabung. 

Karena mereka lebih banyak menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan 
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konsumsi mereka saat ini dan bukan untuk menyimpannya untuk waktu yang akan 

datang. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Literasi Keuangan dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Menabung 

Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2015-2017 Jurusan PIPS FKIP Universitas 

Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh literasi  Keuangan terhadap perilaku menabung 

mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS angakatan 2015-2017 FKIP 

Universitas Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh  pengendalian diri terhadap perilaku menabung 

mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS angakatan 2015-2017 FKIP 

Universitas Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan dan pengendalian diri 

terhadap perilaku menabung mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS 

angakatan 2015-2017 FKIP Universitas Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku 

menabung mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS angakatan 2015-2017 

FKIP Universitas Jambi 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku 

menabung mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS angakatan 2015-2017 

FKIP Universitas Jambi 

3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan pengendalian diri 

terhadap perilaku menabung mahasiswa bidikmisi jurrusan PIPS 

angakatan 2015-2017 FKIP Universitas Jambi 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat  untuk 

menambah khasanah kajian pustaka dibidang ilmu pendidikan dan 

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pendidikan 

sekaligus memberikan informasi tentang perilaku menabung mahasiswa 

bidikmisi jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai perilaku menabung dikalangan mahasiswa dan dapat 

menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan 

mahasiswa tentang bagaimana perilaku menabung dikalangan 

mahasiswa bidikmisi. 

c. Bagi Peneliti lain  

Penelitian ini diharapkan dapat menjasi rujukan untuk peneliti 

selanjutnya. 

1.5 Definisi Operasional 

1. Perilaku Menabung 

Perilaku menabung merupakan pemikiran dan keputusan seseorang untuk 

memilih menggunakan uang yang mereka miliki untuk sebagian mereka 

tabung demi kebutuhan yang akan datang atau mengguanakan semua 

uang tersebut untuk kegiatan konsumsi disaat sekarang. Indikator dari 

perilaku menabung ini yaitu; 1) menabung secara periodik, 2) mengontrol 

pengeluaran, 3) memiliki uang cadangan;  5) menabung untuk rencana 

masa depan; 6) membeli barang yang dibutuhkan saja 

2. Literasi Keuangan 

Literasi keuangan merupakan bagian dari kecerdasan mental seseorang 

yang berhubungan dengan bagaimana mencari solusi masalah keuangan. 

Indikator dari  literasi keuangan yaitu: (1) Pengetahuan umum tentang 

keuangan; (2) Tabungan dan Pinjaman; 3) Asuransi; 4) Investasi. 
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3. Pengendalian diri  

Pengendalian diri dapat diartikan sebagai suatu kativitas pengendalian 

tingkah laku untuk melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum 

memutuskan untuk bertindak. Indikator dari pengendalian diri yaitu : (1) 

Kemampuan mengontrol perilaku; (2) Kemampuan mengontrol stimulus; 

(3) Kemampuan mengantisipasi peristiwa; (4) Kemampuan menafsirkan 

peristiwa; (5) Kemampaun mengambil keputusan. 

1.6 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti mebatasi permasalahan yang 

akan diteliti sebagai berikut : 

1. Literasi keuangan yang dimaksud yaitu pengetahuan mahasiswa 

mengenai keuangan dan kemampuan mahasiswa untuk mengelolanya.   

2. Pengendalian diri yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menahan 

keinginan dan dorongan untuk membelanjakan uang secara berlebihan.  

3. Perilaku menabung menabung yang dimaksud yaitu sikap untuk 

berperilaku hidup hemat dan memilih untuk menggunakan pendapatanya 

untuk menabung atau untuk konsumsi. 




