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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu kemajuan sebuah negara adalah ketika masyarakat sudah terbiasa 

menabung sejak muda dan membiayai hidupnya di masa tua nanti. Hal itu bisa 

dilakukan dengan cara perencanaan dana pensiun dan asuransi yang sekaligus 

menjadi sumber investasi jangka panjang. Penggunaan dana pensiun dan asuransi 

sampai saat ini masih tidak terlalu banyak dimanfaatkan potensinya oleh 

masyarakat Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

masih belum sadar akan perencanaan hari tua. (Kompas.com, diakses tanggal 

8/04/2018). 

Ketika masih mudah dan masih bisa untuk bekerja, masyarakat bisa 

mengandalkan penghasilan bulanannya, namun seiring dengan datangnya masa 

pensiun, biasanya penghasilan mereka pasti berhenti juga. Masyarakat yang bekerja 

sebagai pegawai negeri, biasanya mengikuti program dana pensiun untuk 

mendapatkan jaminan hari tua. Walaupun penghasilan pensiun yang mereka terima 

kadang-kadang masih belum cukup untuk membiayai keluarga pada saat masa 

pensiun. Akibatnya, masyarakat yang menikmati masa pensiun itu terpaksa harus 

menurunkan standar hidupnya, agar sesuai dengan jumlah penghasilan pensiun 

yang masyarakat tersebut dapatkan.
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Hal itu bisa terjadi karena mempersiapkan masa pensiun (dengan memiliki progam 

pensiun) merupakan suatu hal yang masih jarang dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia.  Mempersiapkan masa pensiun biasanya baru muncul setelah 

adanya penawaran dari perusahaan atau adanya iklan-iklan di media massa yang 

yang mengiklankan tentang progam pensiun akan tetapi, setiap masyarakat 

membutuhkan program pensiun untuk jaminan penghasilan kelak ketika sudah 

tidak lagi bekerja (Senduk, 2000: 13). 

Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, yang dimaksud dengan tujuan 

keuangan adalah hal-hal yang ingin direalisasikan oleh seseorang. Tujuan-tujuan 

itu dapat berupa tujuan membangun rumah, mempersiapkan dana pendidikan anak 

maupun mempersiapkan dana pensiun. Pada intinya setiap keluarga membutuhkan 

perencanaan keuangan yang baik (Senduk, 2000: 5). Dengan adanya perencanaan 

keuangan yang baik, maka tujuan keuangan jangka pendek, menengah, maupun 

jangka panjang akan dapat tercapai. Sebaliknya apabila suatu keluarga tidak 

melakukan perencanaan keuangan hari tua yang dibutuhkan dengan baik, maka hal 

ini akan menimbulkan masalah keuangan bagi keluarga tersebut (Elvira Unola dan 

Nanik Linawati, 2014). Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi 

perencanaan keuangan pribadi dan keluarga, tidak hanya dari tingkat pendidikan 

saja melainkan terdapat faktor pengalaman keuangan, sikap keuangan dan niat 

berperilaku juga dapat mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga. 

Putu Septiani Futri dan Gede Juliarsa (2014), Menyatakan bahwa 

pendidikan adalah kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan sumberdaya 
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manusia dengan cara meningkatkan kemampuan, pengetahuan umum, pengetahuan 

ekonomi, pengetahuan teori dan meningkatkan keterampilan dalam upaya 

memecahkan masalah perencanaan hari tua. Tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi perencanaan hari tua, karena semakin banyak pengetahuan tentang 

perencanaan hari tua maka seseorang tersebut akan lebih matang dalam menyikapi 

perencanaan keuangan karena sudah mendapatkan ilmu (Elvira Unola dan Nanik 

Linawati, 2014). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin 

luas pengetahuannya tentang keuangan dan seseorang tersebut akan paham betul 

bagaimana cara mengambil keputusan untuk investasi dalam mengelola keuangan 

keluarga (Norma Yulianti dan Meliza Silvy, 2013). Neleley dan Van Auken (2009) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif terhadap 

pengelolaan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Valina Puby 

Carolina (2015) memberikan hasil yang berbeda bahwa tingkat pendidikan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

Pengalaman setiap individu berbeda-beda dalam perencanaan hari tua. 

Pengalaman dari setiap individu merupakan pembelajaran dalam mengelolah 

keuangan maupun perencanaan investasi sehingga dalam membuat keputusan 

keuangan setiap hari dapat terarah dan lebih baik. Keputusan dalam keuangan yang 

baik dan benar dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, mengelola 

pengeluaran, pembayaran pajak agar manajemen keuangan dalam suatu keluarga 

menjadi lebih baik kedepannya. Pengalaman masa kecil yang positif tentang 

pengelolaan keuangan, maka akan cenderung mempunyai sikap terhadap 

penghematan uang dalam perilaku keuangan di masa yang akan datang (Norma 
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Yulianti dan Meliza Silvy, 2013). Motifasi individu untuk hidup lebih baik dengan 

cara belajar dari pengalaman. Pengalaman bisa dipelajari dari pengalaman pribadi, 

teman, keluarga atau juga orang lain yang lebih berpengalaman sehingga dapat 

memperbaiki dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan maupun 

perencanaan investasi keluarga (Wida Purwidianti dan Rina Mudjianti, 2016). 

Norma Yulianti dan Meliza Silvy (2013), menyatakan bahwa pengalaman 

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku investasi keluarga. Penelitian yang 

dilakukan Wida Purwidianti dan Rina Mudjiyanti (2016), memberikan hasil yang 

sama bahwa pengalaman keuangan memberikan hasil yang positif dan signifikan 

terhadap perilaku keuangan keluarga. 

Sikap adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan yang mendorong 

seserorang bertingkahlaku terhadap seseuatu. Dalam mengelola sikap terhadap 

dana pensiun setiap individu memiliki sikap yang berbeda-beda karena setiap 

individu berada dalam kondisi keuangan dan target keuangan yang tidak sama 

antara individu yang satu dengan individu yang lain (Norma Yulianti dan Meliza 

Silvy, 2013). Keluarga yang mampu menyikapi dana pensiun dengan baik 

menunjukkan bahwa keluarga tersebut mempunyai sikap terhadap perencanaan 

dana pensiun yang baik, maka dengan perencanaan dana pensiun yang baik 

nantinya tidak akan terjebak pada sikap yang berlebihan. Hasil penelitian yang 

dilakukan Lim (2003) menyatakan bahwa pekerja berkeinginan untuk terus bekerja 

setelah masa pensiun dan mengikuti pelatihan kembali setelah masa pensiun. Para 

pekerja menunjukkan sikap ambivalen yang berkaitan dengan prospek masa 

pensiun yang membuat pekerja cemas terhadap aspek tertentu ketika masa pensiun. 
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Herdjiono dan Damanik (2016) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara sikap dengan perilaku pengelolaan keuangan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) 

yaitu terdapat hubungan positif signifikan antara sikap seseorang dengan perilaku 

yang baik. Fishbein dan Ajzen (1975) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat. 

Niat (Intention) merupakan keinginan seseorang untuk berperilaku tertentu. 

Perilaku seseorang pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. 

Semakin tinggi sikap yang dimiliki mahasiswa maka semakin besar juga niat 

mahasiswa dalam merencanakan keuangan hari tua (Adrie Putra dkk, 2014). Ririn 

Nindia Astuti & Hartoyo (2013) menyatakan bahwa Mahasiswa yang mempunyai 

sikap yang positif dan kontrol perilaku yang baik maka semakin tinggi pula niat 

untuk melakukan perencanaan keuangan hari tua. Semakin besar niat seseorang 

untuk melakukan self-control dalam mengelola keuangan pribadi, semakin besar 

pula keberhasilan prediksi perilaku tersebut, sebaliknya semakin kecil niat 

seseorang untuk melakukan perilaku self-control dalam mengelola keuangan 

pribadi, maka semakin kecil pula keberhasilan prediksi perilaku tersebut.  

Adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, 

PENGALAMAN KEUANGAN DAN SIKAP TERHADAP DANA PENSIUN 

DENGAN MEDIASI NIAT BERPERILAKU TERHADAP PERENCANAAN 

DANA PENSIUN DI SURABAYA” karena Surabaya merupakan kota 

metropolitan yang dipadati oleh banyak penduduk.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap perencanaan dana 

pensiun?, 

2. apakah pengalaman keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan 

dana pensiun?, 

3. apakah sikap terhadap dana pensiun berpengaruh positif terhadap 

perencanaan dana pensiun?, 

4. apakah niat berperilaku berpengaruh positif terhadap perencanaan dana 

pensiun?, 

5. apakah niat berperilaku memediasi pengaruh sikap terhadap dana pensiun 

terhadap perencanaan dana pensiun?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya pada penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap perencanaan dana 

pensiun, 

2. untuk menganalisis pengaruh pengalaman keuangan terhadap perencanaan 

dana pensiun, 

3. untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap dana pensiun terhadap 

perencanaan dana pensiun. 
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4. untuk menganalisis pengaruh niat berperilaku terhadap perencanaan dana 

pensiun. 

5. untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap dana pensiun terhadap 

perencanaan dana pensiun yang dimediasi oleh niat berperilaku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi 

beberapa pihak, yaitu diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dalam hal 

belajar serta memahami variabel apa saja yang mempengaruhi perencanaan 

hari tua dan mampu mengembangkan teori tentang pengelolaan keuangan 

dalam merencanakan dana pensiun. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan sebagai gambaran, untuk memperluas 

pengetahuan serta mampu menjadi bahan referensi bagi Masyarakat 

Surabaya untuk mengelola pendapatannya dengan baik. Sehingga 

kedepannya keluarga tersebut dapat mengelola keuangannya secara 

terperinci dan sehingga dapat mempersiapkan pendapatannya untuk masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

referensi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang 
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meneliti tentang perencanaan hari tuas, sehingga penelitian ini akan menjadi 

lebih baik dan semakin reliable. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan kedalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-

sub bab yang berisi uraian secara sistematis yang mendukung isi dari setiap bab 

secara keseluruhan. Bab tersebut terdir dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan mengenai hasil penelitian terdahulu yang 

akan di jadika rujukan pada penelitian ini, landasan teori, kerangka 

pemikiran kolaborasi, kerangka pemikiran penulis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi oprasional dan pengukuran variabel 

populasi, pengambilan sampel, penyusunan instrument penelitian, 

sumber data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas, instrument penelitian, serta teknik analisis data yang 

akan di gunakan. 
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BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan mengenai garis besar tentang responden 

penelitian dari beberapa aspek serta hasil analisis penelitian. Isi dari 

bab ini meliputi gambaran subyek penelitian dan analisis data. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini mengemukakan mengenai hasil kesimpulan dari hasil 

penelitian. Isi dari bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 

 


