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Prosperity in old age is the ideal of every human being, where workers can enjoy all
activities or the preference they could not do during work time. This prosperous pension
period will be realized if the individual is able to apply financial knowledge well, has the
ability to manage finances, has future oriented thinking, sets aside income received each
month for well-prepared pension, and reduces high materialistic characters. This research
aimed to figure out the relationship of financial knowledge, future orientation, income,
materialism and financial management to pension fund planning in the East Nusa Tenggara
(NTT) society (Southwest Sumba). The analysis technique used was Partial Least Square
(PLS) assisted by WarpPLS software. Respondents selected in this research were 137 people
with the criteria of having domiciled in Southwest Sumba regency, employed and having a
minimum income of Rp. 3,000,000 per month.
Based on the analysis conducted, the results stated that future orientation and materialism
had a relationship to pension fund planning, financial knowledge and income had no
relationship to pension fund planning and financial management did not mediate the
relationship between financial knowledge and pension plan planning.

Kata Kunci : Financial Knowledge, Financial management, Future Orientation, Revenue,
Materialism and Pension Fund Planning

tekun agan memperoleh pendapatan yang
PENDAHULUAN

cukup agar dapat memenuhi kebutuhan dan

Pada saat ini hampir seluruh masyarakat

juga dapat digunankan atau disisihkan

mulai menyadari dan memikirkan banyak

untuk persiapan kesejahteraan pada masa

rencana yang terkait dengan pensiun yang

pensiun. Pada saat melakukan penyiapan

sejahtera dimana bekerja lebih rajin dan
11

dana pensiun yang memadai akan membuat

keuangan didalam keluarga merupakan hal

suatu

dengan

yang sangat penting untuk dilakukan hal ini

sejahtera di masa tua (Unola dan Nanik,

terkait dengan kemakmuran ekonomi dari

2014).

keluarga tersebut. Pengelolaan keuangan

keluarga

dapat

hidup

Perencanaan

dana

pensiun

dikategorikan dalam perencanaan jangka

yang

panjang yang harus dilakukan oleh individu

keuangan,

sehingga perencanaan dana pensiun sudah

tentang pengeluaran serta pemasukan yang

menjadi salah satu hal yang penting pada

dicatat secara terperinci. Pada saat ini para

saat ini, individu yang sudah memiliki

pekerja

pekerjaan

tersebut sangat penting dan perlu untuk

tetap

perencanaan

agar

dana

memikirkan

ialah

dimana

merasa

perencanaan

didalamnya

bahwa

berisi

dana

pensiun

karena

direncanakan dan dipersiapkan semua hal

perencanaan dana pensiun tersebut akan

yang nantinya akan menunjang agar pada

menjadi

saat masa pensiun tetap berada dalam

beban

pensiun,

dimaksud

individu

dilakukan pada saat

tersebut

mendekati

jika
masa

kesejahteraan.

Maka masyarakat luas

pensiun (Moorthy et al, 2013). Perencanaan

dituntut

dana

suatu

pengetahuan keuangan hal ini dikarenakan

penting

bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki

dikarenakan siklus hidup dari manusian

oleh masyarakat nantinya akan membantu

semakin lama akan mengalami peningkatan

terlaksananya perencanaan keuangan yang

kebutuhan baik itu dalam dana kesehatan,

telah

dana pendidikan keluarga, dan dana untuk

penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan

suatu investasi yang juga didalamnya

Meliza (2013) pada saat ini masyarakat

terdapat dana yang harus dipersiapkan pada

yang memang kurang memiliki kecakapan

masa

financial

pensiun,

perencanaan

merupakan

keuangan

pensiun

yang

nanti.

Terjadinya

untuk

disusun

baik

mempelajari

sebelumnya.

itu

ilmu

Menurut

pengetahuan

dasar

peningkatan kebutuhan tersebut tidak serta

maupun yang lebih kompleks padahal

merta

munculnya

pengetahuan keuangan menjadi bagian

perubahan kondisi yang dialami oleh

yang paling penting dalam kehidupan hal

manusia baik dalam hal fisik maupun

ini dikarenakan pengetahuan keuangan

emosional. Disamping itu juga perencanaan

sangat

dana pensiun tidak akan dapat disusun

pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan baik jika keluarga tersebut tidak

dengan

menjalankan

keuangan

mempengaruhi perencanaan pensiun ialah

Pengelolaan

orientasi masa depan yang direncanakan

diiringi

dengan

pengelolaan

keluarganya dengan

baik.
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berguna

keuangan.

pada

Faktor

saat

lain

proses

yang

oleh

masyarakat.

Seginer

(2003)

kepemilikan duniawi sebagai hal yang

menyatakan bahwa orientasi masa depan

sangat penting. Seseorang yang memiliki

ialah

berfikir

tingkat materialism

sebagai

memberikan dampak pada pengelolaan

perhatian tentang hasil dari tindakan saat

keuangannya, dimana orang yang memiliki

ini dimasa yang akan datang. Orientasi

tingkat materialisme yang tinggi akan

masa depan juga berkaitan dengan harapan-

sangat memperhatikan kegiatan belanja

harapan, tujuan standar, perencanaan, dan

yang harus dilakukan demi memenuhi

strategi pencapaian tujuan, dimana orientasi

hasrat belanja yang tidak terkendali. Nye

masa depan juga menjadi hal yang paling

dan Hildyard (2013) yang menyatakan

penting

dimana

bahwa sikap materialisme yang cenderung

dalam

tinggi akan sangat berpengaruh negatif

menghadapi masa depan berarti telah

terhadap pengelolaan keuangan dan jika hal

melakukan antisipasi terhadap kejadian-

tersebut terjadi maka perencanaan dana

kejadian yang timbul dimasa depan sebagai

pensiun pun tidak akan dikelola dengan

contohnya

melakukan

baik bahkan tidak terpikirkan. Dengan

perencanaan dana pensiun. Faktor lain yang

adanya penjelasan yang telah diuraikan

menentukan perencanaan dana pensiun

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk

yang sejahtera ialah pendapatan yang

melakukan

dimiliki oleh masyarakat. Income diukur

“Determinan Perencanaan Dana Pensiun

berdasarkan

Keluarga Pada Masyarakat Sumba Barat

kecendrungan

mengenai

masa

depan

bagi

menyangkut

untuk
dan

masyarakat

dengan

ialah

kesiapan

dengan

pendapatan

dari

semua

yang tinggi akan

penelitian

dengan

judul

sumber. Komponen terbesar dari total

Daya, NTT”.

pendapatan adalah upah dan gaji. Pada

RERANGKA

penelitian yang dilakukan oleh Hilgert et al

HIPOTESIS

(2003)

Masa pensiun merupakan masa dimana

menyatakan

bahwa

responden

TEORITIS

dengan pendapatan yang lebih rendah

semua

sangat

tagihan

aktivitas kerjanya hal ini biasanya terkait

waktunya

dengan telah sampainya pada bata usia

dengan

cenderung
tidak

dibandingkan

membayar

tepat
dengan

pada

responden

yang

pekerja

produktif,

akan

DAN

secara

beristirahat

fisik

dari

semakin

memiliki pendapatan yang tinggi. Faktor

bertambahnya usia maka produktivitas

penentu perencanaan pensiun lainya ialah

tidak sama seperti pada saat usia produktif

Materialisme,

merupakan

sehingga dibutuhkan suatu perencanaan

perilaku yang lebih berorientasi pada

agar pada saat mencapai usia yang sudah

materialisme

36

tidak produktif lagi tetap dapat menjalani

mengggunakan dana sesuai dengan yang

masa tua dengan sejahtera. Tingginya

dibutuhkan dan hal ini akan membuat para

kepuasan yang diterima oleh pekerja pada

para produsen barang menciptakan produk

saat mencapai masa pensiun menandakan

sesuai dengan kebutuhan (Ida dan Cinthia,

bahwa pada saat masih produktif pekerja

2010). Yulianti dan Meliza Silvi (2013)

tersebut

yang

giat

dalam

menyiapkan

menyatakan

perlunya

perencanaan masa pensiunnya ( Topa et al,

pengetahuan

2009). Hal serupa juga dikatakan dalam

pokok

penelitian yang dilakukan oleh M. Khrisna

dikembangkan, dari hal tersebut individu

Moorthy et al (2012) pada saat masih

akan memiliki keahlian dalam keuangan

dalam usia produktif pada rentang 26-35

serta mampu menggunakan alat keuangan.

tahun sangat besar kemungkinan pekerja

Selain memiliki pengetahuan keuangan

mempunyai pemikiran dan perilaku yang

yang baik keluarga dalam mewujudkan

sangat

melakukan

masa pensiun yang sejahtera maka harus

perencanaan dana pensiun sejak dini, hal

mampu dalam melakukan Pengelolaan

ini

Keuangan yang benar, yang mana pada saat

baik

dalam

dikarenakan

para

hal

pekerja

merasa

keuangan

memiliki

yang

harus

hal

diketahui

dan

memiliki waktu yang cukup banyak dalam

ini

mempersiapkan

konsumerisme yang tinggi dan disisi lain

dana

penensiunnya.

masyarakat

merupakan

budaya

juga

akan dapat diwujudkan oleh keluarga jika

peningkatan

perencanaan

oleh

tersebutlah membuat individu harus mampu

beberapa faktor yaitu dimana keluarga

mengelola pendapatan yang diterima, jika

tersebut harus memiliki pengetahuan akan

pendapatan yang diterima cukup tinggi

keuangan

dapat

tetapi individu tersebut tidak mampu

melakukan pengambilan keputusan terkait

mengelola keuangan dengan baik maka

keuangan dengan tepat, Penelitian yang

akan terbuang percuma. Ida dan Cinthia

dilakukan oleh Ida dan Cinthia (2010)

(2010) menyatakan bahwa pengelolaan

menyatakan bahwa pengetahuan keuang itu

keuangan memiliki hubungan yang kuat

merupakan faktor dasar yang paling kritis

dengan bagaimana individu bertanggung

dimana hal tersebut sangat membantu

jawab

dalam

keputusan

Dimana tanggung jawab yang dimaksud

memiliki

ialah dengan melakukan pengelolaan atas

akan

uang dan asset dengan menggunakan cara

yang

proses

keuangan.
pengetahuan

didukung

cukup

agar

pengambilan

Individu
yang

yang
bagus
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atas

kebutuhan

pada

Perencanaan dana pensiun yang sejahtera

tersebut

harga

berada

yang

cukup

pengeloaan

mengalami
tinggi.

Hal

keuangannya.

yang produktif. Individu yang memiliki

masa depan (McCabe dan Barnett, 2000).

kemampuan yang baik dalam mengelola

Orientasi

keuangan maka dapat dipastikan pada saat

perjuangan antara hasil jangka pendek dan

masa sekarang mampu hidup dengan

jangka panjang dari perilaku seseorang dan

sejahtera dan pada saat masa dimana sudah

diharapkan dapat memberikan pengaruh

tidak produktif tetap dalam kondisi yang

besar

sejahtera, hal ini sesuai dengan penelitian

individu, lebih diutamakan lagi ialah

Novi (2017) yang menyatakan bahwa akan

orientasi masa depan digunakan sebagai

terjadi kesulitan keuangan jika individu

pedoman perilaku dalam terkait dengan

tersebut

dalam

keputusan perencanaan pensiun (Howlett,

pengelolan keuangan, sehingga dibutuhkan

Kees dan Kemp, 2008). Selain itu juga,

kemampuan pengelolaan keuangan juga

terdapat

didukung oleh pengetahuan keuangan yang

perencanaan

dana

baik.

pendapatan,

Menurut

pendapatan

adalah

melakukan

Selain

keuangan

kesalahan

melakukan

keluarga

pengelolaan

seharusnya.

Selain

masa

terhadap

depan

perencanaan

faktor

yang

melibatkan

keuangan

mendukung

pensiun
ilmu

ialah
ekonomi,

terdapatnya

nilai

pengetahuan keuangan yang baik juga

maksimum yang dapat dikonsumsi oleh

kemampuan dalam pengelolaan keuangan

seseorang atau individu dalam periode

setiap keluarga harus memiliki pemikiran

tertentu dengan mengharapkan terdapatnya

yang

depan

keadaan yang sama pada saat akhir periode

sehingga hal tersebut dapat membantu

yang nantinya akan sama pada keadaan

dalam

semula.

berorientasi

menyusun

pada

masa

perencanaan

terkait

Unola dan Nanik (2014) yang

dengan masa depan. Dimana keluarga yang

menyatakan

menginginkan masa pensiun yang sejahtera

pendapatan yang diterima oleh seseorang

harus memiliki pemikiran yang berorientasi

maka semakin tinggi pula kemampuan

pada masa depan,

seseorang dalam

orientasi masa depan

bahwa

semakin

mempersiapkan

tingi

dana

merupakan suatu keadaan yang menjadi

untuk masa pensiunnya dan juga dapat

gambaran

yang

dikatan bahwa individu tersebut telah siap

dibentuk dari kumpulan sikap maupun

dalam mempersiapkan dana pensiunnya.

pemikiran dari masa lalu yang saling

Faktor lainnya yang dapat menentukan

berinteraksi

dengan

perencanaan

lingkungan

yang

tentang

masa

depan

informasi
digunakan

serta

dana

pensiun

ialah

sebagai

Materialisme, materialism merupakan suatu

pembentuk masa depan, tujuan dan aspirasi

pandangan seseoranga yang menyatakan

yang memberikan pandangan pada kejadian

bahwa
56

materi

diukur

berdasarkan

kesusksesan ataupun kebahagian, misalnya

memiliki pengetahuan keuangan yang baik

ialah

lain

akan menimbulkan kesalahan dalam proses

berdasarkan harta yang dimiliki. Hal ini

pengambilan keputusan dalam menyiapkan

dianggap

perencanaan masa depan. Sama halnya

melihat

kesuksesan

bahwa

pandangan

orang

responden

akan

semua

memiliki

barang

yang

dengan penelitian yang dilakukan Cummins

dimiliki adalah hal yang penting, jika hal

(2009)

tersebut terjadi maka dapat dikatakan

pengetahuan keuangan merupakan salah

bahwa masyarakat merasa bahwa barang

satu yang menjadi faktor paling penting

yang dimiliki memiliki kegunaan dan

untuk mencapai kesuksesan dalam hidup,

manfaat sesuai dengan yang dibutuhkan.

sehingga pengetahuan akan pengelolaan

Pengetahuan

keuangan yang baik dan benar harus

Keuangan

dan

diketahui

Perencanaan Dana Pensiu
Ida

dan

Chintya

(2010)

yang

menyatakan

menyatakan

oleh

masyarakat

individu

luas.

bahwa

juga

oleh

Semakain

banyak

dimiliki

tentang

pengetahuan atau informasi yang didapat

pengetahuan

yang

pada jenjang pendidikan akan mengasah

perencanaan

keuangan

pengetahuan keuangan, hal ini dikarenakan

menunjukan

bahwa pengetahuan keuangan merupakan

mampu dan memiliki pemikiran yang baik

faktor dasar yang sangat penting dalam

tentang perencanaan masa depan dan hal

proses pengambilan keputusan keuangan.

tersebut

Sama halnya dengan penelitian

perencanaan jangka pendek maupun jangka

dilakukan oleh

yang

Fornero dan Monticone

panjang

(2011) menyatakan pengetahuan keuangan

dapat

hubungan

memperoleh

informal,

Rahyuda

(2017)

individu

yang

Made

dan

Henny

menyatakan

bahwa

memiliki

bahan

Pengetahuan

(Nindia

dan

perencanaan

dana

Keuangan

Memediasi

keuangan

dan

Perencanaan Dana Pensiun

pengetahuan

pertimbangan

terhadap

Pengelolaan

kemampuan individu dalam melakukan

keuangan yang baik dapat digunakan
sebagai

sejahtera

terhadap

pensiun.

pengatuan tersebut dari pendidikan formal
maupun

yang

berpengaruh

semakin

H1 : pengetahuan keuangan memiliki

positif terhadap perencanaan masa depan,
responden

akan

individu

akan

Hartoyo, 2013).

sangat memberikan dampak yang sangat

dimana

bahwa

maka

pengelolaan

dalam

mempengaruhi

pengambilan keputusan keuangan maupun

keuangan
setiap

akan

sangat

perencanaan

keuangan baik itu jangka pendek dalam hal

investasi sebaliknya apabila individu tidak

ini terkait dengan sejumlah kewajiban,
6

pembelajaan dan juga untuk perencanaan

pengalokasian dana. Dengan melakukan

jangka panjang seperti mempersiapkan

pengelolaan keuangan yang tepat, maka

dana untuk masa depan dalam hal ini ialah

individu tersebut tidak akan terjebak dalam

pada saat individu tersebut telah memasuki

sifat konsumerisme dan juga sejumlah

masa pensiun.

perencanaan keuangan tersebut akan dapat

Sama halnya dengan penelitian

yang

dicapai. Pada penelitian yang dilakukan

dilakukan

yang

oleh

oleh

Novi

(2017)

Parota

dan

Johnson

(1998)

menyatakan bahwa rencana masa depan

menyatakan bahwa setiap individu maupun

salah satunya adalah perencanaan dana

keluarga yang memiliki pengetahuan yang

pensiun merupakan salah satu bentuk

baik

perencanaan

pengelolaan

yang

dapat

dikatakan

maka

bijaksana karena dengan merencanakannya

sehingga

individu

kekayaan

akan

pemasukan

menyisihkan

yang

sejumlah

diterima

untuk

akan

mampu

keuangan

akan

dengan

menciptakan

yang

dipersiapkan

melakukan
baik

sejumlah

dibutuhkan

juga

yang nantinya digunakan

diinvestasikan bagi masa tua yang lebih

untuk

sejahtera, dengan memasukan perencanaan

maupun pada saat sudah tidak produktif

tersebut

pengelolaan

lagi atau mencapai masa pensiun. sehingga

keuangan maka individu tersebut telah

penelitian yang dilakukan oleh Novi (2017)

melakukan pengurangan resiko terhadap

menyimpulkan bahwa kesulitan keuangan

terjadinya pergerakan yang jauh dari masa

yang terjadi pada saat ini maupun dimasa

depan yang yang sejahtera hal ini terjadi

depan bukan hanya sekedar terjadi karena

dikarenakan

rendahnya

dalam

kegiataan

individu

tersebut

telah

memenuhi

kebutuhan

penghasilan

yang

saat

ini

diterima

memiliki pengetahuan keuangan yang baik.

melainkan kesulitan keuangan juga dapat

Yulianti dan Meliza Silvy (2013) yang

terjadi jika individu tersebut tidak mampu

menyatakan bahwa pada saat melakukan

mengelola keuangannya dengan baik yang

pengelolaan

mana ini disebabkan karena individu

keuangan

maka

harus

didukung dengan pengetahuan keuangan

tersebut

yang dimiliki selain itu juga sangat

keuangan yang baik.

dibutuhkan

itu

H2 : pengelolaan keuangan memediasi

perencanaan jangka pendek maupun jangka

pengelolaan keuangan dan perencanaan

panjang, dan cara untuk mencapai tujuan

dana pensiun.

perencanaan

baik

tersebut ialah dengan melakukan investasi,
penyisihan

dana

atau

tabungan

tidak

memiliki

pengetahuan

Orientasi Masa Depan dan Perencanaan

serta

Dana pensiun
76

Memiliki pemikiran yang berorientasi pada

H3 : orientasi masa depan memiliki

masa depan diharapkan akan memberikan

hubungan

kontribusi yang baik dalam perencanaan

pensiun.

dana pensiun agar dapat hidup sejahtera

Pendapatan

dimasa tua. Dengan memiliki prinsip akan

tinggi pula kemampuan seseorang dalam

pengaruh yang positif untuk masa yang

mempersiapkan

akan datang seperti dengan melakukan

individu

tindakan yang produktif. Calcagno dan

masa

tersebut

telah

siap

dalam
Sama

halnya dengan penelitian yang dilakukan

para masyarakat yang telah berorientasi

oleh Ida dan Chintya (2010) menyatakan

terhadap masa depan dapat dipastikan telah

bahwa individu yang memiliki pendapatan

memiliki kemampuan dalam mengelola

yang besar cenderung memiliki perilaku

menjadi

dalam pengelolaan keuangan yang baik

jaminan kesejahteraan serta akan membuat
dari

untuk

mempersiapkan dana pensiunnya.

Monticone (2013) yang menyatakan bahwa

terhindar

dana

pensiunnya dan juga dapat dikatan bahwa

perencanaan keuangan dan tindakan –

masyarakat

Dana

diterima oleh seseorang maka semakin

tindakan–tindakan yang akan memberikan

tersebut

Perencanan

bahwa semakin tingi pendapatan yang

keputusan serta melakukan perbaikan untuk

hal

dana

Unola dan Nanik (2014) yang menyatakan

semakin berhati-hati dalam mengambil

yang

dan

perencanaan

Pensiun

orientasi masa depan maka individu akan

keuangan

terhadap

serta

kesalahan

bertanggung

jawab,

hal

ini

dikarenakan dana yang dimiliki cukup

pengambilan keputusan melainkan mampu

besar sehingga akan membuat individu

mengambil keputusan keuangan yang tepat

memiliki tanggung jawab yang besar dalam

untuk mencapai tujuan dimasa depan.

mengelolanya.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian

Tetapi

berbeda

dengan

penelitian yang dilakukan oleh Rita dan

terdahulu yang dilakukan oleh Elizabeth

Kusumawati

Howlett, Jeremy Kees dan Elyria Kemp

(2010)

yang

menyatakan

bahwa semakin tinggi pendapatan yang

(2008) yang menyatakan bahwa orientasi

diterima oleh individu maka akan semakin

masa depan memiliki dampak yang positif

kecil dan yang disimpan untuk perencanaan

terhadap perencanaan pensiun, berdasarkan

dana pensiun hal ini dikarekan bahwa

orientasi masa depan ini dapat dikatakan

semakin tinggi pula keinginan individu

bahwa individu telah memiliki perilaku

tersebut dalam menggunakan pendapatan

yang telah dilakukan dan yang akan

tersebut untuk konsumsi. Sama halnya

dilakukan pada masa yanag akan datang.

dengan penelitian yang dilakukan oleh Al
8

dan Iramani (2013) menyatakan bahwa

Cinnamon

semakin tinggi pendapat yang dimiliki oleh

menyatakan bahwa sikap materialisme

individu

yang

maka

akan

semakin

buruk

Hildyard

cenderung

(2013)

tinggi

yang

akan

sangat

pengelolaan keuangan baik itu dalam

berpengaruh negatif terhadap pengelolaan

jangka pendek maupun dalam perencanaan

keuangan dan jika hal tersebut terjadi maka

masa depan hal ini dikarekan semakin

perencanaan dana pensiun pun tidak akan

tinggi

dikelola

pula

konsumsi

hasrat

yang

untuk

tidak

melakukan

hanya

untuk

nilai

hari.

cenderung
:

terdapat

hubungan

baik

bahkan

tidak

terpikirkan, Masyarakat yang memiliki

kebutuhan melainkan untuk keingan sehari-

H4

dengan

pendapatan

materialistis
lebih

yang

tinggi

menyukai

akan

kegiatan

konsumsi yang tidak direncanakan yang

terhadap perencanaan dana pensiun

berarti bahwa semakin tinggi materialisme

Materialisme dan perencanaan Dana

maka tingkat pengelolaan keuangan pun

Pensiun

akan semakin buruk dan dapat dipastikan

Seseorang

yang

memiliki

tingkat

tidak memiliki dana pensiun yang disimpan

materialism yang tinggi akan memberikan

untuk kesejahteraan pada masa tua nanti.

dampak pada perencanaan pada masa

H4 : materialisme tidak memiliki hubungan

depannya, dimana orang yang memiliki

terhadap perencanaan dana pensiun.

tingkat materialism yang tinggi akan sangat

Pengetahuan
Keuangan

memperhatikan kegiatan belanja yang harus

+

Pengelolaan
keuangan

dilakukan demi memenuhi hasrat belanja
yang tidak terkendali. Tingginya hasrat

Orientasi
Masa
Depan

belanja membuat seseorang lupa untuk

+

mengelola keuangannya yang mana dengan

+

mengelola keuangan dngan baik akan

+/-

Pendapatan

membantu dalam perencanaan keuangan

materialis

seseorang

maka

Perencanaan
Dana
Pensiun

-

hari tua agar tetap sejahtera. Semakin
Materialisme

perilaku

pengelolaan keuangan masa depannya akan
semakin

buruk

hal

ini

Gambar 1

dikarenakan

KERANGKA PEMIKIRAN

materialism merupakan salah satu perilaku

METODE PENELITIAN

individu yang menunjukan pola belanja
yang tidak terencana. oleh Nye dan
69

+

Berdasarkan pada landasan teori serta

asuransi hari tua, persiapan usaha untuk

hipotesis penelitian, pada penenlitian ini

hari tua, pemikiran akan kesejahteraan pada

terdapat 5 variabel yaitu:

hari tua. Pengukuran variabel ini dengan

Variabel eksogen (X) yaitu pengetahuan

menggunakan skala interval range sangat

keuangan

tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

dimana

indikatornya

ialah

pengetahuan dasar keuangan, tabungan dan

Variabel

pinjaman, asuransi serta proteksi dan

keuangan. diukur dengan menggunakan

investasi. Pengukuran variabel ini dengan

indicator yaitu mengontrol pengeluaran,

menggunakan skala rasio yaitu benar atau

membayar

salah. Orientasi masa depan diukur dengan

perencanaan keuangan, menyimpan uang,

menggunakan indicator yaitu keinginan

pendanaan untuk diri sendiri dan keluarga.

hari tuan yang sejahtera, tetap bekerja pada

Pengukuran

hari tua, tindakan atau aktivitas yang

menggunakan skala interval range sangat

dilakukan

tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

untuk

hari

tua,motivasi

mediasi

yaitu

tagihan

pengelolaan

tepat

variabel

ini

waktu,

dengan

menabung untuk hari tua. Pengukuran

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh

variabel ini dengan menggunakan skala

masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya.

interval range sangat tidak setuju sampai

Teknik

dengan sangat setuju. Pendapatan dimana

penelitian

pengukuran

Purposive sampling. Dimana penentuan

variabel

ini

menggunakan

pengambilan
ini

sampel

dengan

menggunakan

skala ordinal dengan range Rp. 3.000.000

sampel

sampai dengan lebih dari Rp. 15.000.000

pemilihan sampel pada penelitian ini adalah

dan

dengan

pendapatan minimal Rp. 3.000.000 dan

menggunakan indicator yaitu sikap yang

memiliki pengalaman kerja lebih dari 2

lebih egois, tingkat gaya hidup yang penuh

tahun. Jumlah kuesioner yang disebar oleh

dengan kepemilikan, sikap menghargai

peneliti adalah sebanyak 137. Peneliti

kepemilikan,

mendapatkan data berupa data primer

materialisme

kepemilikan.

diukur

kebanggan
Pengukuran

terhapat
variabel

ini

dengan

berdasarkan

pada

kriteria,

menggunakan

metode

kriteria

survey

dengan menggunakan skala interval range

dengan menggunakan alat bantu berupa

sangat tidak setuju sampai dengan sangat

kuesioner yang akan diisi oleh responden.

setuju.

Teknik analisis yang digukan ialah Partial

Variabel endogen (Y) yaitu perencanaan

Least Square

dana pensiun diukur dengan menggunakan

digunakan ialah WarpPLS.

indicator yaitu penyisihan dana hari tua,

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
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(PLS) dan software yang

Analisis Deskriptif

diteliti yang ditinjau dari nilai rata-

Analisis deskriptif pada penelitian ini akan

rata(mean).

memberikan gambaran ataupun deskripsi
dari data mengenai variabel-variabel yang

Tabel 1
DESKRIPTIF VARIABEL PERENCANAAN DANA PENSIUN
Perencanaan Dana Pensiun
Indikator

Mean

Penyisihan dana hari tua

4.29

Asuransi hari tua

3.99

Persiapan/usaha yang dilakukan untuk hari tua

3.82

Pemikiran akan kesejahteraan hari tua

4.24

Persiapan dana yang hari tua

4.08

Rata-rata

4.08

Pengelolaan Keuangan
Mengontrol pengeluaran

4.20

pembayar tagihan tepat pada waktunya

4.33

pembuat perencanaan keuangan

4.11

penyimpana uang

4.27

penyusunan pendanaan untuk diri sendiri dan keluarga

3.98

Produk dana pensiun penting untuk keluarga

4.11

produk investasi penting untuk keluarga

4.06

Mempunyai beberapa jenis investasi (rumah, dll)

3.97

Rata-rata

4.13

Orientasi Masa Depan
Keinginan hari tua yang sejahtera

4.41

Keinginan untuk tetap bekerja pada masa tua

4.19

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk hari tua

4.40

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk hari tua

4.37

Masa depan tergantung pengelolaan keuangan saat ini

4.25

Termotivasi menabung untuk hari tua

4.26

Persiapkan dana yang cukup untuk masa tua

4.26

Rata-rata
Sumber : Data diolah

611

4.30

Tabel 2
Deskriptif Variabel Pengetahuan Keuangan
jawaban Benar

Jawaban Salah

Indikator
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Pengetahuan dasar keuangan
Pengetahuan akan tabungan dan pinjaman
Pengetahuan akan tabungan dan pinjaman

125
51
109

91.2
37.2
79.6

12
86
28

8.8
62.8
20.4

Pengetahuan asuransi dan proteksi
Investasi
Rata-rata

115
85
97

83.9
62
70.78

22
52
40

16.1
38
29.22

Sumber : Data diolah
Tabel 3
Deskriptif Variabel Pendapatan
Indicator
3.000.000 s/d 6.000.000
6.000.000 s/d 9.000.000
9.000.000 s/d 12.000.000

Jumlah
89
9
10

Presentase
69
7
8

12.000.000 s/d 15.000.000

6

5

14
137

11
100

≥ 15.000.000
Jumlah

Sumber : Data diolah

Tabel 4
Deskriptif Variabel Materialisme
Indikator

Mean

Cenderung memiliki sifat yang lebih egois

3.00

memiliki tingkat gaya hidup yang penuh dengan kepemilikan

3.47

Memiliki sikap menghargai kepemilikan

3.08

Mengaggumi individu berdasarkan kemewahan

2.95

Bangga dengan kemewahan yang dimiliki

3.01

Rata-rata

Sumber : Data diolah
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3.12

Perencanaan Dana Pensiun
indikator variabel Perencanaan Dana
pensiun yang memiliki nilai rata-rata
tertinggi adalah “Penyisihan dana hari tua”
dengan nilai sebesar 4.29. Sedangkan
untuk pernyataan yang memiliki nilai ratarata terendah ialah “Persiapan/usaha yang
dilakukan untuk hari tua” memiliki nilai
sebesar 3.82.
Pengelolaan Keuangan
indikator variabel Pengelolaan Keuangan
yang memiliki nilai rata-rata tertinggi
adalah “menyimpan uang” dengan nilai
sebesar 4.27, Sedangkan untuk pernyataan
yang memiliki nilai rata-rata terendah ialah
“Mempunyai beberapa jenis investasi
(rumah, dll)” memiliki nilai sebesar 3.97.
Pengetahuan Keuangan
pertanyaan yang memiliki jawaban benar
dengan jumlah paling banyak ialah
pernyataan tentang “Pengetahuan dasar
keuangan” (PK 1) dengan jumlah
responden yang menjawab pernyataan ini
dengan benar ialah
125 Sedangkan
pernyataan yang memiliki jawaban salah
dengan jumlah paling banyak ialah
pernyataan mengenai “Pengetahuan akan
tabungan dan pinjaman” (PK2) dengan
jumlah responden yang menjawab salah
adalah 51.
Orientasi Masa Depan
indikator variabel Orientasi Masa Depan
yang memiliki nilai rata-rata tertinggi
adalah pernyataan “Keinginan hari tua
yang sejahtera” dengan nilai sebesar 4.41,
Sedangkan untuk pernyataan yang
memiliki nilai rata-rata terendah ialah
“Keinginan untuk tetap bekerja pada masa
tua” memiliki nilai sebesar 4.19.
Pendapatan
mayoritas pendapatan Keluarga dari
masyarakat Nusa Tenggara Timur
terkhususnya Sumba Barat daya adalah
pada responden dengan jumlah terbanyak
berada pada rentang pendapatan Rp
3.000.000 s/d 6.000.000 dengan jumlah 89

responden (69%). Sedangkan responden
dengan jumlah terkecil sebanyak 6
responden (5%) pada rentang pendapatan
Rp 12.000.000 s/d 15.000.000.
Materialisme
indikator variabel Materialisme yang
memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah
“memiliki tingkat gaya hidup yang penuh
dengan kepemilikan” dengan nilai sebesar
3.47, Sedangkan untuk pernyataan yang
memiliki nilai rata-rata terendah ialah
“Cenderung memiliki sifat yang lebih
egois” memiliki nilai sebesar 3.00.
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan hasil dari uji validitas dan uji
reliabilitas pada penelitian ini, peneliti
menyatakan bahwa indicator dapat
dikatakan valid jika setiap indicator
tersebut memiliki loading faktor lebih
besar dari 0.4 – 0.7. sedangkan pada uji
reliabilitas indicator dapat dikatakan
reliabel jika memiliki nilai alfa cronbach
atau Composite Reliability 0.6. Sehingga
dapat dijelaskan bahwa data yang diterima
dengan bantuan kuesioner adalah valid,
selanjutnya berdasarkan uji reliabilitas
maka semua konstruk yang diuji telah
reliabel.
Uji Partial Least Square
partial least squere (PLS) digunakan
sebagai alat analisis statistik yaitu dengan
menggunakan Warp PLS. yang mana
dalam menguji data teknik analisis ini
melalui tahapan – tahapan yaitu dengan
menggunakan
analisis
uji
PLS.
Berdasarkan
hasil
analisis
dengan
menggunakan
software
WarpPLS,
diperoleh hasil seperti gambar 2 :
Setelah melakukan pengujian maka
peneliti memperoleh hasil. Hasil dari
pengujian dapat diketahui secara jelas pada
tabel 5 :
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Gambar 2
Model Penelitian PLS

Tabel 5
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

PK
PDP
PK
PKA
OMD
PDP
PD
PDP
MT
PDP

PDP

Path Coeficient
(β)
0.11
0.08
0.30
0.04
0.18

R squared coefficient
PKA
R squared coefficient
PDP
Sumber : Data diolah

p-Values

Sig

Keterangan

0.09
0.17
<0.01
0.34
=0.01

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
0.01
0.53

memiliki nilai P-Value sebesar 0.09>0.05,
Sehingga
dapat
dijelaskan
bahwa
Pengetahuan Keuangan memiliki pengaruh
yang
tidak
signifikan
terhadap
Perencanaan Dana Pensiun. Pengaruh
Pengetahuan
Keuangan
terhadap
Perencanaan Dana Pensiun yang dimediasi
oleh Pengelolaan Keuangan, memiliki nilai
P-Value sebesar 0.17 > 0.05, hal ini dapat

Berdasarkan tabel 7 telah diketahui hasil
dari pengujian hipotesis yang dilakukan
dimana hasilnya menyatakan terdapat tiga
variabel yang memiliki hubungan yang
tidak signifikan dan dua variabel yang
memiliki hubungan signifikan.
Hasil Pengujian Hipotesis
pengaruh
Pengetahuaan
Keuangan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun,
14

dijelaskan bahwa Pengetahuan Keuangan
memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun yang
dimediasi oleh Pengelolaan Keuangan.
Pengaruh Orientasi Masa depan terhadap
Perencanaan Dana Pensiun, memiliki nilai
P-Value sebesar 0.01 < 0.05, dari hasil ini
menyatakan bahwa Orientasi Masa Depan
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun.
pengaruh
Pendapatan
terhadap
Perencanaan Dana Pensiun, memiliki nilai
P-Value sebesar 0.34 > 0.05, Hal ini dapat
dijelaskan bahwa Pendapatan memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap
Perencanaan Dana Pensiun. pengaruh
Materialisme terhadap Perencanaan Dana
Pensiun, memiliki nilai P-Value sebesar
0.01 < 0.05, hal ini berarti Materialisme
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun.
Pembahasan
Pada hipotesis yang pertama ini peneliti
melakukan pengujian pada pengaruh
antara Pengetahuan Keuangan terhadap
Perencanaan Dana Pensiun. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis pada penelitian
ini membuktikan bahwa Pengetahuan
Keuangan memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap Perencanaan Dana
Pensiun. Hasil dari penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Nindita dan Hartoyo (2013) yang
menyatakan bahwa responden yang
mempunyai pengetahuan akan keuangan
yang baik akan menimbulkan keinginan
untuk menyusun perencanaan terkait
keuangan agar dapat memiliki masa tua
yang tetap sejahtera. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Fornero dan C. Monticone
(2011)
juga
mengatakan
bahwa
pengetahuan keuangan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Perencanaan
Dana Pensiun yang mana kekmampuan
atau pengetahuan ini diperoleh dari
pendidikan formal maupun informal.
Unola dan Nanik Linawati (2014)
menyatakan bahwa responden dengan
kemampuan pengetahuan keuangan yang

baik akan membuat responden terhindar
dari kesalahan dalam pengambilan
keputusan yang terkait dengan keuangan
baik itu dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
Pada hipotesis yang kedua ini peneliti
melakukan pengujian pada pengaruh
antara
pengetahuan
keuangan
dan
Perencanaan Dana Pensiun
yang
dimediasi oleh Pengelolaan Keuangan.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada
penelitian ini membuktikan bahwa
Pengelolaan keuangan tidak signifikan
memediasi
pengaruh
Pengetahuan
Keuangan terhadap Perencanaan Dana
Pensiun. hal ini berarti bahwa Pengetahuan
Keuangan yang dimiliki oleh individu
tidak
memberikan
jaminan
dalam
mengelolah keuangan keluarga salah
satunya ialah melakukan Perencanaan
Dana Pensiun yang hal ini digunakan pada
saat masa pensiun. Dengan kata lain,
bahwa masyarakat Sumba Barat Daya
memiliki cukup pengetahuan terkait
dengan keuangan tetapi dalam melakukan
pengelolaannya sering terjadi kesalahan
yang disebabkan karena sering muncul
kebutuhan yang tak terduga juga mendesak
sehingga menyebabkan dana yang
disediakan digunakan untuk kepentingan
tersebut maka sejumlah perencanaan yang
telah disusun terkait dengan masa depan
sering tertunda.
Hasil ini sangat berbeda dengan penelitian
yang dilakukan oleh Yulianti dan Meliza
Silvi
(2013)
menyatakan
bahwa
Pengetahuan Keuangan akan memberikan
kontribusi
yang
besar
terhadap
kemampuan
Pengelolaan
Keuangan
keluarga sehingga dapat mempersiapkan
sejumlah dana yang akan digunakan
dimasa depan. Sama halnya juga dengan
penelitian yang dilakukan oleh Perry dan
Morris (2005) yang menyatakan bahwa
dengan memiliki pengetahuan Keuangan
yang baik maka akan mampu melakukan
Pengelolaan Keuangan yang lebih
bertanggungjawab
sehingga
individu
6
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dalam menyiapkan perencanaan dana
pensiun akan semakin baik.
Pada hipotesis yang ketiga ini peneliti
melakukan pengujian pada pengaruh
antara Orientasi Masa Depan terhadap
Perencanaan Dana Pensiun. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis pada penelitian
ini membuktikan bahwa Orientasi Masa
Depan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun.
sehingga menyatakan bahwa keluarga
yang memiliki pemikiran yang berorientasi
akan masa depan maka akan semakin baik
keluarga dalam menyusun perencanaan
terkait dana pensiun yang akan digunakan
pada masa dimana sudah sampai pada
masa pensiun. penelitian yang dilakukan
oleh Calcano dan Monticone (2013) yang
menyatakan bahwa para masyarakat yang
berorientasi terhadap masa depan, akan
mampu dalam proses pengambilan
keputusan terkait dengan keuangan agar
dapat mencapai tujuan dimasa depan.
Sama halnya, dengan penelitian yang
dilakukan oleh Howlett, Jeremy Kees dan
Elyria Kemp menyatakan bahwa orientasi
masa depan memiliki dampak yang positif
terhadap perencanaan dana pensiun hal ini
dikarenakan individu yang berorientasi
pada masa depan memiliki tindakan yang
akan dilakukan dan telah mempersiapkan
tindakan yang nantinya akan dilakukan.
Pada hipotesis yang keempat ini peneliti
melakukan pengujian pada pengaruh
antara Pendapatan terhadap Perencanaan
Dana
Pensiun.
Berdasarkan
hasil
pengujian hipotesis pada penelitian ini
membuktikan bahwa Pendapatan memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap
Perencanaan Dana Pensiun. Dilihat juga
pada daerah penyebaran kuisioner yaitu
Kabupaten Sumba Barat daya yang
merupakan salah satu kabupaten baru dan

juga pada saat ini menjadi tujuan destinasi
wisata sehingga banyak bermunculan trend
terbaru yang memaksa masyarakat untuk
selalu mengikuti setiap perubahan yang
terjadi, hal inilah yang menyebabkab
banyak keluarga yang mengabaikan
perencanaan dana pensiun yang akan
digunakan pada saat sudah tidak produktif
lagi. Hal ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Yulianti dan Mellyza
(2013) yang menyatakan bahwa terjadinya
peningkatan akan kebutuhan hidup tidak
sebanding dengan pendapatan yang
diterima sehingga menyebabkan para
responden
cenderung
mengabaikan
perencanaan dana pensiun jika hal tersebut
terjadi maka pada saat mencapai masa
pensiun keluarga tersebut akan timbul rasa
penyesalan dan berujung dengan tidak
memiliki kehidupan yang sejahtera.
penelitian yang dilakukan oleh Rita dan
Kusumawati (2010) menyatakan bahwa
semakin tingginya pendapatan yang
diterima oleh keluarga maka makin sedikit
pula dana yang disisihkan untuk
melakukanperencanaan dana pensiun hal
ini disebabkan oleh semakin tingginya
pendapatan semakin tinggi pula keinginan
dari responden untuk menggunkan
pendapatan tersebut untuk dilakukan
kegiatan konsumsi. Sama halnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh Al dan
Iramani (2013) yang menyatakan bahwa
semakin tingginya tingkat pendapatan
yang diterima maka akan semakin buruk
dalam hal pengelolaan keuangannya hal ini
dikarenakan semakin tinggi pula hasrat
untuk melakukan kegiatan konsumsi.
Pada hipotesis yang kelima ini peneliti
melakukan pengujian pada pengaruh
antara Materialisme terhadap Perencanaan
Dana
Pensiun.
Berdasarkan
hasil
pengujian hipotesis pada penelitian ini
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membuktikan
bahwa
Materialisme
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun.
Terdapatnya
hasil
yang signifikan
disebabkan karena pada penelitian ini
cenderung arahnya menyatakan bahwa
materialisme ini diukur berdasarkan
kepemilikan yang menandakan bahwa
keluarga atau individu tersebut memiliki
kesuksesan. Penelitian yang dilakukan
oleh Scott,et,al (2014) yang menyatakan
bahwa materialisme memiliki pengaruh
yang buruk terhadap persiapan masa
pensiun nanti hal ini dikarenakan bahwa
sikap materialism ini membuat individu
akanlebih
cenderung
menggunakan
pendapatannya untuk konsumsi atau
individu tersebut lebih mementingkan
untuk melakukan kegiatan berbelanja dan
mengikuti semua tren yang terjadi pada
saat ini, sehingga keluarga tersebut
mengabaikan kegiatan menabung guna
mempersiapkan dan pensiun yang akan
digunakan untuk kesejahteraan dimasa tua.
Sama halnya juga dengan penelitian yang
dilakukan oleh Nye dan Cinnamon
Hildyard (2013) yang menyatakan bahwa
sikap materialisme yang cenderung tinggi
akan sangat berpengaruh negatif terhadap
pengelolaan keuangan dan jika hal tersebut
terjadi maka perencanaan dana pensiun
pun tidak akan dikelola dengan baik
bahkan tidak terpikirkan, Masyarakat yang
memiliki nilai materialistis yang tinggi
akan cenderung lebih menyukai kegiatan
konsumsi yang tidak direncanakan yang
berarti bahwa semakin tinggi materialisme
maka tingkat pengelolaan keuangan pun
akan semakin buruk dan dapat dipastikan
tidak memiliki dana pensiun yang
disimpan untuk kesejahteraan pada masa
tua nanti.

KESIMPULAN,
KETERBATASAN,
DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan
diatas
maka
dapat
mendapatkan hasil sebagai berikut:
Pengetahuan Keuangan memiliki pengaruh
yang
tidak
signifikan
terhadap
Perencanaan Dana pensiun. Pengelolaan
Keuangan tidak memediasi Hubungan
antara Pengetahuan Keuangan dan
perencanaan dana pensiun. Orientasi Masa
Depan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Perencanaan Dana Pensiun.
Pendapatan memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap Perencanaan Dana
pensiun. Materialisme memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Perencanaan
Dana pensiun. Pada penelitian ini
keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti
yaitu: diketahui bahwa R2 yang diperoleh
ialah sebesar 0.52 hal ini mengindikasikan
bahwa model yang diperoleh pada
penelitian ini adalah “ Moderat” ini berarti
hanya 52% variabel Perencanaan Dana
Pensiun dapat dijelaskan oleh Pengelolaan
Keuangan,
Pengetahuan
Keuangan,
Orientasi Masa Depan, Pendapatan dan
Juga Materialisme dan sisanya dipengaruhi
oleh faktor diluar variabel.
Dari keterbatasan penelitian dan juga
pembahasan telah dijelaskan oleh peneliti,
maka peneliti memberikan saran kepada
peneliti berikutnya, antara lain: 1.
Pada
peneliti selanjutnya dapat melakukan
pengembangan terkait dengan tema
penelitian ini agar dalam memperoleh hasil
yang lebih baik lagi. Sehingga saran yang
dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya
ialah agar peneliti selanjutnya dapat
menambah beberapa variabel yang juga
mempengaruhi variabel Perencanaan dana
Pensiun. Dan Pada masyarakat agar lebih
meningkatkan
pandangan
yang
berorientasi pada masa depan sehingga
akan membantu dalam merencanakan
kesejahteraan pada saat sudah mencapai
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Ida dan Cinthia Yohana Dwinta. (2010).
“Pengaruh
Locus
of
Control,
Financial Knowledge dan Income
Terhadap Financial Management
Behavior”.
Jurnal
Bisnis
dan
Akuntansi.Vol.12.No.3.Desember.Hal.
131-144.

masa pensiun. selain itu juga dengan
tingkat materialisme yang dimiliki oleh
masyarakat dalam hal ini materialisme
yang dimaksud ialah kesuksesan yang
telah dicapai sehingga dengan kesuksesan
yang dicapai maka akan cenderung
membuat masyarakat lebih memikirkan
kehidupan yang sejahtera pada saat sudah
tidak produktif lagi.
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