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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mulai dari 

kebutuhan pribadi hingga kebutuhan bersama bagi yang sudah berkeluarga. 

Kebutuhan sendiri bermacam-macam, misalnya saja ada kebutuhan untuk 

pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan juga masa tua. Setiap individu 

pasti ingin memiliki masa tua yang tenang dan damai tanpa terlibat masalah 

sedikitpun baik itu masalah finansial maupun masalah non finansial. Setiap 

manusia pasti menginginkan kebebasan keuangan agar hidupnya bisa damai 

dan sejahtera. Namun tidak semua keinginan dapat terwujud dengan mudah. 

Oleh karena itu, banyak individu yang telah menyiapkan segala cara untuk 

mewujudkan keinginan tersebut. Salah satunya adalah merencanakan 

pendanaan pada hari tua atau biasa kita sebut dengan perencanaan dana 

pensiun.   

Perencanaan dana pensiun ini sudah mulai dipandang penting oleh 

sebagian masyarakat. Di samping sebagai dana untuk berjaga-jaga, dana ini 

juga bisa dipakai untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 

semasa bekerja dulu. Hampir semua orang yang mengerti arti pentingnya 

perencanaan dana pensiun, bekerja lebih giat daripada sebelumnya dengan 

tujuan memperoleh pendapatan yang lebih banyak agar dapat disisihkan 

untuk ditabung dan digunakan di masa tua. 
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 Melihat pentingnya merencanakan dana pensiun, masyarakat dituntut 

untuk memahami tentang ilmu pengetahuan keuangan agar dapat 

mengalokasikan dananya dengan baik sehingga perencanaan dana pensiun 

pun bisa lebih matang.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen Thi Ngoc Mien & Tran 

Phuong Thao (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Hal 

ini dikarenakan dengan memiliki pengetahuan keuangan, maka dapat 

mempengaruhi individu untuk berperilaku lebih baik dalam mengelola 

keuangan mereka. 

 Selain pengetahuan keuangan, salah satu faktor lain yang dapat 

memepengaruhi perilaku perencanaan dana pensiun adalah locus of cotnrol. 

Rotter (1966) menyatakan bahwa Locus of control ini sendiri adalah cara 

pandang seseorang tehadap suatu peristiwa yang akan terjadi padanya. Jika 

cara pandang seseorang terhadap keberhasilan atau kegagalan ditentukan atas 

kontrol di dalam dirinya, maka seseorang dikatakan memiliki locus of control 

internal. Namun jika cara pandang seseorang terhadap keberhasilan atau 

kegagalan ditentukan oleh faktor di luar dari kemampuan dirinya merupakan 

locus of control eksternal. 

 Penelitian Mien et al (2015) mengatakan bahwa locus of control 

eksternal berpengaruh negatif terhadap perilaku perencanaan dana pensiun. 

Hal ini dikarenakan individu yang memiliki locus of control eksternal akan 
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menyebabkan buruknya financial management behavior yang dimilikinya. 

Namun penelitian John E. Grabble, Joo Yung Park, dan So Hyun Joo (2009) 

menyatakan bahwa locus of control dapat memediasi pengaruh dari 

pengetahuan keuangan terhadap financial management behavior. 

Selain kedua faktor di atas, salah satu faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku perencanaan dana pensiun adalah orientasi pada masa 

depan. Orientasi masa depan adalah suatu kegiatan atau usaha masa kini yang 

memiliki pengaruh terhadap kegiatan yang ingin dicapai di masa depan 

melalui proses yang berkelanjutan. Orientasi masa depan memiliki hubungan 

yang positif dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan perencanaan 

dana pensiun. Hal tersebut dirasa penting karena dengan mulai memikirkan 

kesejahteraan di masa depan yang baik akan membantu masyarakat untuk 

lebih berusaha keras dan berhati-hati untuk mencapai tujuannya di masa 

depan yang menimbulkan kepuasan pada diri sendiri. 

Perencanaan masa depan yang baik akan membantu masyarakat dalam 

merencanakan hari tuanya. Hal ini bisa dimulai dengan menyisihkan dana 

untuk hari tua, berinvestasi dan juga mengikuti program pensiun yang 

dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun tempat kerja yang 

bersangkutan. Penelitian Elizabeth Howlett, Jeremy Kees, dan Elyria Kemp 

(2008) juga menyatakan bahwa pengetahuan keuangan dan orientasi masa 

depan mampu mempengaruhi perencanaan di masa depan.  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan inilah, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan 
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Keuangan dan Orientasi Masa Depan Terhadap Perilaku Perencanaan 

Dana Pensiun Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Mediasi”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun ? 

2. Apakah locus of control eksternal berpengaruh terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun ? 

3. Apakah locus of control eksternal dapat memediasi hubungan antara 

pengetahuan keuangan dan perilaku perencanaan dana pensiun ? 

4. Apakah orientasi masa depan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan 

dana pensiun ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun. 

2. Untuk menguji pengaruh locus of control eksternal terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun. 

3. Untuk menguji pengaruh locus of control eksternal yang memediasi 

hubungan antara pengetahuan keuangan dan perilaku perencanaan dana 

pensiun. 
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4. Untuk menguji pengaruh orientasi masa depan terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk 

beberapa pihak diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

pengaruh dari tingkat pengetahuan keuangan, locus of control dan orientasi 

masa depan terhadap perilaku perencanaan dana pensiun dan menambah 

wawasan sang peneliti. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat edukasi bagi 

instansi, dosen maupun mahasiswa yang membaca penelitian ini dan bisa 

dijadikan referensi bagi yang akan meneliti hal serupa tentang pengetahuan 

keuangan, locus of control dan orientasi masa depan terhadap perilaku 

perencanaan dana pensiun . 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

yang ingin mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control dan 

orientasi masa depan terhadap perilaku perencanaan dana pensiun. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti 

selanjutnya yang ingin mengambil topik penelitian tentang perilaku 

perencanaan dana pensiun. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penyusunan skripsi ini secara umum 

mengikuti aturan dari panduan yang tercantum pada buku pedoman penulisan 

dan penilaian skripsi STIE Perbanas Surabaya tahun akademik 2016/2017 

(semester genap). Adapun penyusunan dari skripsi dibagi menjadi tiga bab 

utama yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan dari penyusunan proposal penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai ringkasan dari penelitian terdahulu yang 

disertai dengan landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian saat 

ini. Beragam teori dari peneliti terdahulu akan dijelaskan secara sistematis 

dan memudahkan peneliti untuk menyusun kerangka penelitian yang nantinya 

akan digunakan untuk pengambilan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang akan diulas oleh peneliti. 

Adapun sub bab pada bab ini diantaranya adalah rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan 
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pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 

instrument penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, uji 

validitas, uji reliabilitas serta teknik analisis data yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

 


