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ABSTRAK 

 

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah 

menjalankan berbagai strategi dalam memberikan edukasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan literasi keuangan (financial literacy) masyarakat di Indonesia. 

Menurut Sherman (2011), secara umum, masyarakat berpenghasilan rendah 

memiliki tingkat financial literacy yang rendah. Dengan pendapatan yang 

diperolehnya, masyarakat umumnya akan mengalokasikan pendapatan tersebut 

untuk berbagai keperluan diantaranya untuk konsumsi, investasi dan sebagian 

lainnya untuk tabungan. Seseorang perlu memiliki tingkat financial literacy yang 

baik agar dapat mengelola keuangannya dengan baik. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi:1) pola 

konsumsi atau pengeluaran (spending), 2) perilaku menabung (saving), 3) bentuk 

investasi (investing) yang dilakukan 4) rencana pendanaan (funding) melalui 

pinjaman (borrowing) pada rumah tangga dengan pendapatan rendah di desa 

Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok 

Statistik deskriptif kuantitatif digunakan untukyang memberikan gambaran 

tentang objek penelitian dengan menggunakan data primer maupun sekunder 

untuk menjelaskan tentang hasil kajian yang ditemukan  mengenai perilaku 

keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa secara 

umum pengelolaan keuangan pada rumah tangga berpenghasilan rendah yang 

meliputi pengeluaran (spending), tabungan (saving), dan pendanaan (funding) 

melalui pinjaman (borrowing) dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. 

Sedangkan untuk pengelolaan investasi (investment) bagi ibu rumah tangga masih 

belum terealisasi dengan bagus. 

 

Kata kunci: pengeluaran, tabungan, investasi, pendanaan, pinjaman, 

perilaku keuangan rumah tangga 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah 

menjalankan berbagai strategi dalam memberikan edukasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan literasi keuangan (financial literacy) masyarakat di Indonesia. 

Yang dimaksud dengan literasi keuangan (financial literacy) menurut OJK adalah 

rangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), ketrampilan 

(skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga 

mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik 

(www.republika.co.id, 2014). Dalam memberikan edukasi, OJK bekerja sama 

dengan pelaku usaha jasa keuangan. Peningkatan literasi di sektor jasa keuangan 

juga penting untuk membuka akses sektor UMKM ke sektor jasa keuangan di 

Indonesia. Dalam melaksanakan edukasi, program yang dilaksanakan oleh OJK 

menyesuaikan dengan tingkat literasi target yang dituju, dan juga dengan 

membangun sarana infrastruktur yang baik. OJK juga bekerja sama dengan 

berbagai asosiasi industri, organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan 

lainnya yang memiliki perhatian untuk meningkatkan literasi keuangan 

masyarakat, sehingga diharapkan program dan target yang dituju menjadi lebih 

terarah dan terukur.  

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan 

pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia 

adalah sebesar 21,8 persen (http://sikapiuangmu.ojk.go.id, 2015). OJK saat ini 

http://www.republika.co.id/
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/
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memprioritaskan peningkatan literasi keuangan untuk ibu rumah tangga dan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan didasarkan pada hasil survei 

OJK yang menunjukan rendahnya literasi dan utilisasi keuangan keduanya. Survei 

yang dilakukan OJK di 20 provinsi terhadap 8 ribu responden menunjukkan 

tingkat literasi untuk ibu rumah tangga, hanya sebesar 2,18 persen dan tingkat 

utilisasi produk dan jasa keuangan hanya 3,37 persen. Berdasarkan data sensus 

penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2010 

sebanyak 237 juta jiwa. Sebanyak 49 persen dari jumlah tersebut, atau sebesar 118 

juta, adalah wanita. Dari 118 juta wanita, sebanyak 74 juta adalah ibu rumah 

tangga.tetapi tingkat literasinya rendah. Alasan ini yang mendorong OJK 

menjadikan ibu rumah tangga sebagai salah satu target prioritas peningkatan 

literasi keuangan (http://www.republika.co.id, 2014).  

Hasil survey juga menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk dan 

jasa keuangan (inklusi) masyarakat Indonesia sebesar 59,7 persen. Inklusi 

merujuk pada pengetahuan mereka terhadap lebih dari satu produk keuangan. 

Adapun indeks literasi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebesar 18,71 

persen. Angka indeks tersebut mencerminkan bahwa kurang dari separuh 

masyarakat Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Terdapat 

berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses produk 

dan jasa keuangan, diantaranya rendahnya informasi yang dimiliki masyarakat 

terkait produk dan jasa keuangan sehingga masyarakat belum memahami manfaat 

dari produk dan jasa keuangan, terbatasnya produk dan jasa keuangan 

yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta kondisi demografi 

http://www.republika.co.id/
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Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga diperlukan infrastruktur 

yang baik agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok Indonesia. 

Bermula dari kondisi tersebut maka diperlukan berbagai upaya yang komprehensif 

dan sistematis untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di 

Indonesia. Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan 

segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan 

(http://sikapiuangmu.ojk.go.id, 2015). 

Menurut Sherman (2011), secara umum, masyarakat berpenghasilan 

rendah memiliki tingkat financial literacy yang rendah. Dengan pendapatan yang 

diperolehnya, masyarakat umumnya akan mengalokasikan pendapatan tersebut 

untuk berbagai keperluan diantaranya untuk konsumsi, investasi dan sebagian 

lainnya untuk tabungan. Seseorang perlu memiliki tingkat financial literacy yang 

baik agar dapat mengelola keuangannya dengan baik. Hasil penelitian Byrne 

(2007) yang dikutip oleh Rosaline (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan 

keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang 

salah dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan disaat usia tidak 

produktif lagi. Sebaliknya dengan tingkat financial literacy yang tinggi, seorang 

ibu rumah tangga diharapkan lebih dapat memperkirakan berapa persen dari 

pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi, tabungan dan investasi.   

Adanya perkembangan perekonomian yang sangat pesat, khususnya dalam bidang 

keuangan, menyebabkan semakin banyaknya pilihan jenis investasi yang tersedia 

bagi masyarakat, diantaranya berupa tabungan, deposito, emas, properti, saham, 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/
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obligasi dan masih banyak jenis investasi yang lain. Dalam hal ini, jenis investasi 

yang dipilih oleh masyarakat akan sangat menentukan seberapa besar keuntungan 

yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Bagi masyarakat yang memahami 

perkembangan dalam bidang keuangan, saat ini tabungan, deposito tidak lagi 

menjadi suatu investasi yang menarik karena hasil pengembalian investasi yang 

kecil. Para investor khususnya masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi, 

lebih memilih saham, obligasi maupun instrument keuangan lainnya karena 

menghasilkan keuntungan investasi yang lebih besar sekalipun dengan risiko yang 

besar( Ida et al, 2010: 131-144). Namun tidak demikian halnya dengan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Investasi dan tabungan baru dapat 

dilakukan manakala tidak semua penghasilan mereka habis untuk keperluan 

konsumsi baik pangan maupun non pangan. Dalam penelitian Aizcorbeet al. 

(2003) menemukan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan lebih rendah 

memiliki kemungkinan yang kecil untuk menabung dan penghasilan seseorang 

akan menunjukkan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. 

Seseorang yang memiliki financial management behavior cenderung membuat 

anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja.  

Perkembangan teknologi telah mengakibatkan pergeseran dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia sehingga hal ini pun akan 

membentuk perilaku keuangan yang berbeda dalam rumah tangga. Sebagai salah 

satu kota dipinggiran ibukota, Bekasi merupakan kota yang mengalami 

perkembangan dalam sektor industri, jasa, perdagangan maupun konstruksi. 

Namun fenomena sosial menunjukkan masih banyak dijumpai keluarga dengan 



5 

 

penghasilan yang tergolong rendah, sehingga untuk menopang kebutuhan 

hidupnya para ibu rumah tangga inipun tidak jarang memilih untuk bekerja baik 

disektor industri maupun bekerja sebagai pedagang sayur, buruh cuci pakaian dan 

sebagainya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dianggap perlu 

dilakukan penelitian yang mengkaji tentang bagaimana perilaku keuangan rumah 

tangga berpenghasilan rendah yang ditinjau dari pengeluaran, tabungan, investasi 

dan pinjaman. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada bagian sebelumnya maka dapat 

dirumuskan berbagai permasalahan berikut: 

1. Bagaimana pola konsumsi atau pengeluaran (spending) rumah tangga 

dengan pendapatan rendah? 

2. Bagaimana perilaku menabung (saving) pada rumah tangga dengan 

pendapatan rendah? 

3. Apa saja bentuk investasi (investing) yang dilakukan oleh rumah tangga 

berpenghasilan rendah? 

4. Bagaimana rencana pendanaan (funding) melalui pinjaman (borrowing) 

yang dilakukan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi: 

1. pola konsumsi atau pengeluaran (spending) rumah tangga dengan 

pendapatan rendah. 
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2. perilaku menabung (saving) pada rumah tangga dengan pendapatan 

rendah. 

3. bentuk investasi (investing) yang dilakukan oleh rumah tangga 

berpenghasilan rendah. 

4. rencana pendanaan (funding) melalui pinjaman (borrowing) yang 

dilakukan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. 
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BAB II. KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Perilaku Keuangan Pribadi 

Menurut Gitman (2002) dalam Zahroh (2014), perilaku keuangan pribadi 

adalah cara dimana individu mengelola sumber dana (uang) untuk digunakan 

sebagai keputusan penggunaan dana, penentuan sumber dana, serta keputusan 

untuk perencanaan pensiun. Dalam proses pengelolaan tersebut, maka tidak 

mudah untuk mengaplikasikannya karena terdapat beberapa langkah sistematis 

yang harus diikuti. Dengan mengetahui dasar dari manajemen keuangan, maka 

kita akan tahu bahwa segala sesuatu harus diawali dengan berfikir terlebih dahulu 

sebelum bertindak. 

Perilaku keuangan personal juga didefinisikan oleh Nababan dan Isfenti 

(2013:5) dalam Setiawan (2015) yaitu sikap dan tata cara seseorang 

memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada 

padanya. Ardiani (2011:120) dalam Setiawan (2015) menjelaskan lebih detail lagi 

tentang mengelola keuangan, yaitu proses yang dimulai dari merencanakan, 

melaksanakan dengan disiplin, dan melakukan evaluasi atau revisi jika diperlukan. 

Maka dari itu, dalam mengelola keuangan personal diperlukan peran industri 

perbankan sebagai salah satu roda penggerak dalam aktivitas perekonomian 

sehari-hari termasuk untuk aktivitas keuangan pada lingkup rumah tangga, seperti 

untuk memperoleh alternatif sumber daya keuangan karena kekurangan finansial 

atau untuk tujuan aktivitas produktif seperti keperluan modal usaha. Selain itu 
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juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat melalui produk tabungan dengan tujuan 

mendapatkan tingkat pengembalian tertentu. Aktivitas seperti ini secara tidak 

langsung telah memberi pelajaran bagi masyarakat untuk memiliki perilaku 

keuangan personal yang baik dan dapat mengelola keuangan secara cerdas 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. 

Menurut Ida dan Dwinta (2010) Financial management behavior 

berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang mengenai cara 

pengelolaan keuangan mereka. Tanggungjawab keuangan adalah proses 

pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif. 

Pengelolaan uang (manajemen uang) adalah proses menguasai menggunakan aset 

keuangan. Ada beberapa elemen yang masuk ke pengelolaan uang yang efektif, 

seperti pengaturan anggaran, menilai perlunya pembelian dan uang pensiun dalam 

kerangka waktu yang wajar. Tugas utama pengelolaan uang adalah proses 

penganggaran. Anggaran dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan 

menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode yang sama. 

Lebih lanjut Zahroh (2014) menyatakan bahwa perilaku keuangan ini 

merupakan sesuatu yang tampak atas penggunaan uang sehingga memberikan 

peluang untuk dikaji mengapa seseorang berperilaku keuangan berbeda dengan 

yang lainnya. Menurut Hilgert, Holgart dan Baverly (2003) dalam Zahroh (2014) 

bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa baik seseorang 

mengelola tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sedangkan tabungan 

terkait memiliki tabungan regular atau tidak, memiliki dana darurat atau tidak 



9 

 

serta masih banyak lagi lainnya. Pengeluaran lainnya akan tampak seperti mampu 

membeli rumah, memiliki tujuan dan lain-lainnya. 

Senduk (2004) dalam Sina dan Noya (2012) memperkuat dengan menyatakan 

bahwa:  

“manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang: Pertama, membeli dan 

memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Maksudnya adalah caranya dengan 

tentukan harta produktif yang ingin dimiliki, tulis pos-pos harta produktif yang 

anda inginkan tersebut di kolom harta produktif, segera setelah mendapatkan gaji, 

prioritaskan untuk memiliki pos-pos harta produktif sebelum membayar 

pengeluaran yang lain. Kalau perlu, pelajari seluk-beluk masing-masing harta 

produktif tersebut. Kedua, atur pengeluaran rumah tangga. Nalarnya adalah 

caranya usahakan kalau perlu sedikit lebih keras pada diri untuk tidak mengalami 

defisit karena defisit adalah sumber semua masalah besar yang mungkin muncul 

di masa mendatang. Prioritaskan pembayaran cicilan utang, lalu premi asuransi, 

kemudian biaya hidup. Pelajari cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap 

pos pengeluaran. Ketiga, hati-hati dengan utang. Penjelasannya adalah caranya 

ketahui kapan sebaiknya berutang dan kapan tidak berutang. Kuasai tip yang 

diperlukan jika ingin mengambil utang atau membeli barang secara kredit. Kuasai 

tip yang diperlukan bila pada saat ini terlanjur memiliki utang.  

 

Rusmawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi 

Pendidikan Keuangan kedalam Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya” menghasilkan temuan bahwa 

perilaku manajemen keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu dalam 

bentuk perencanaan, implementasi dan evaluasi. Peneliti lain, Godwin dan 

Koonce (1992) dalam Sian dan Noya (2012) menyatakan bahwa manajemen 

keuangan pribadi dapat diartikan sebagai proses perencanaan, implementasi dan 

evaluasi keuangan yang dilakukan oleh unit individu ataupun keluarga. Dengan 

demikian, diharapkan individu ataupun rumah tangga akan mampu menciptakan 

kekayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa 

yang akan datang. 
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Masing-masing bentuk tersebut terbagi melalui kegiatan funding, 

spending, borrowing, saving, investing. Bentuk dan kegiatan keuangan mahasiswa 

tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa dan belum 

secara penuh mandiri dalam keuangannya. Selanjutnya Rusmawati (2014) juga 

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, implementasi 

dan evaluasi. Pembahasan dari ketiganya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Setiap kegiatan hendaknya direncanakan dengan baik, agar sesuatu yang 

tidak dikehendaki atau yang tidak sesuai dengan tujuan dapat 

diminimalisis. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan meliputi lima 

hal, antara lain funding, spending, borrowing, saving dan investing. 

2. Implementasi 
Implementasi dari perencanaan keuangan adalah dengan pencatatan. 

Mahasiswa telah membuat catatan mengenai arus uang mereka secara 

sederhana. Format yang mereka gunakan adalah berupa buku harian 

seperti yang ada di perusahaan. Format tersebut terdiri dari tanggal, debit 

(pemasukan), kredit (pengeluaran) dan saldo (sisa), 

3. Evaluasi 

Catatan keuangan yang mahasiswa buat digunakan untuk evaluasi. 

Dengan melihat catatan dan uang yang tersedia di ATM, bisa diketahui 

apakah pembelanjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan. 

Misalnya direncanakan tiap hari untuk biaya konsumsi sebesar Rp10.000. 

Namun pada hari itu lebih dari perencanaan, maka harus di rencanakan 

ulang untuk kedepannya harus mengurangi alokasi untuk konsumsi. Cara 

yang mahasiswa gunakan adalah dengan memasak sendiri. 

 

Menurut Keown (2010) menyatakan ada 5 tahapan dasar untuk 

perencanaan keuangan pribadi yang harus dipertimbangkan yaitu: 

1. Evaluasi kesehatan keuangan pribadi, bahwa pada tahap ini, 

perencanaan dimulai dengan mengetahui bagaimana keadaan finansial 

pribadi di masa sekarang. Keadaan keuangan itu dapat mencakup berapa 

uang yang dihabiskan, untuk apa itu dibelanjakan, dan berapa penghasilan 

dalam satu periode. 

2.  Tetapkan tujuan keuangan pribadi, dimana mengetahui tujuan 

keuangan pribadi dan menuliskannya secara formal merupakan hal yang 

perlu dilakukan berikutnya. Hal ini agar setiap individu dapat melihat 

secara nyata apa yang diinginkannya. Pertama yang harus dilakukan 

adalah menuliskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, menuliskan biaya-
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biaya yang diperlukan, dan menentukan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan agar tujuan terebut tercapai. 

3. Kembangkan rencana yang berisi tindakan-tindakan nyata. Tindakan-

tindakan nyata diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Tindakan nyata 

harus diikuti dengan penganggaran yang terkontrol, dan tentukan strategi 

investasi yang sesuai. 

4. Implementasikan rencana keuangan pribadi tersebut. Setelah semua 

perencanaan dibuat secara matang, rencana tersebut kemudian harus 

diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan agar tujuan-tujuan 

yang telah direncanakan dapat tercapai. 

5. Tinjau kemajuan rencana, evaluasi dan revisi rencana pribadi yang telah 

dibuat. Rencana yang dibuat harus ditinjau, dievaluasi dan diperbaiki 

seiring dengan berjalannya waktu karena biasa ada beberapa hal yang telah 

berubah misalnya perubahan status atau sudah mempunyai anak sehingga 

dibutuhkan rencana yang sesuai dengan situasi yang terbaru yang sedang 

terjadi. 

 

Ada beberapa topik utama yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses 

perencanaan keuangan pribadi menurut Winger dan Frasca (1986), yaitu:  

1. Perencanaan karir: merupakan perencanaan penting dimasa muda, 

khususnya ketika menjadi mahasiswa dan manfaatnya akan dirasakan 

dalam jangka panjang. 

2. Perencanaan konsumsi dan tabungan: merupakan prencanaan yang 

berkaitan dengan penganggaran baik untuk pengeluaran komsumsi 

maupun untuk simpanan (saving) 

3. Perencanaan utang: merupakan perencanaan yang berkaitan dengan 

penggunaan utang dalam kehidupan sehari-hari. Disatu sisi, utang dapat 

berfungsi sebagai leverage, dan disisi lain utang yang terlalu banyak akan 

memberatkan karena adanya bunga.  

4. Perencanaan asuransi: merupakan perencanaan berkaitan dengan 

pencegahan terhadap segala ketidakpastian (uncertainty).  

5. Perencanaan investasi: merupakan perencanaan bagaimana tabungan dapat 

diinvestasikan kembali ditengah banyaknya pilihan investasi. 

6. Perencanaan pensiun: merupakan perencanaan berkaitan dengan estimasi 

dari komsumsi dimasa mendatang dan kebutuhan lain dan menentukan 

bagaimana mencapai kebutuhan tersebut ketika sudah tidak bekerja. 

7. Perencanaan harta milik (estate planning): merupakan perencanaan 

berkaitan dengan bagaimana mengatur harta milik atau kekayaan. 

6. Perencanaan pajak penghasilan (income tax planning): merupakan 

perencanaan bagaimana cara meminimalisir pajak karena hampir semua 

aspek dari kehidupan keuangan berkaitan dengan pajak. 
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2. Tabungan (Saving) 

Secara umum, tabungan adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak 

digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dalam hal ini, tabungan memiliki sedikitnya 

dua peran utama bagi rumah tangga. Sebagai salah satu sarana pendanaan masa 

depan dan untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan, terutama jika akses pada 

lembaga keuangan formal terbatas. Pada saat perekonomian rumah tangga 

mengalami goncangan yang menyebabkan penurunan pendapatan, dampaknya 

tidak hanya jangka pendek tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan yang 

sifatnya permanen. Misalnya, pendapatan rumah tangga yang menurun 

menyebabkan ketiadaan biaya sekolah sehingga akhirnya menyebabkan anak-anak 

dalam rumah tangga tersebut putus sekolah. Padahal pendidikan adalah bekal 

hidup penting bagi anak-anak mereka di masa depan. Jika tabungan digunakan 

untuk mengatasi ketidakpastian finansial, setiap rumah tangga akan memberi 

prioritas pada kegiatan menabung. Berapapun pendapatan mereka, tabungan akan 

(diusahakan) selalu ada. Dengan kata lain, menabung adalah suatu keharusan.  

Tabungan rumah tangga akan positif jika pengeluaran konsumsi lebih kecil 

dibanding pendapatan. Secara tidak langsung, hal ini mensyaratkan pendapatan 

untuk terlebih dahulu mencapai tingkat tertentu sebelum kemudian tabungan ada. 

Pemikiran ini membentuk pandangan pada sebagian kelompok masyarakat 

khususnya dengan penghasilan rendah bahwa menabung bukan merupakan 

keharusan. Menabung hanya dilakukan ketika konsumsi lebih kecil dibandingkan 

dengan pendapatan.  
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Cara pandang ini dalam kenyataannya dapat merugikan kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses pada 

lembaga keuangan formal. Oleh karenanya tabungan bagi rumah tangga kelompok 

ini memiliki peran penting dalam mengatasi kebutuhan dana dalam jumlah besar 

dan bersifat mendadak. Idealnya kelompok masyarakat ini akan memberi prioritas 

pada kegiatan menabung, berapapun besarnya pendapatan rumah tangga mereka. 

Faktanya, keputusan untuk menabung dan juga besarnya nilai tabungan rumah 

tangga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ditentukan oleh banyak 

faktor dan bukan hanya pendapatan semata.  

Penelitian-penelitian yang menitikberatkan pada aspek keputusan 

menabung (apakah sebuah keluarga memutuskan untuk menabung atau tidak) 

biasanya mengkaitkan keputusan keluarga sebagai variabel yang dipengaruhi oleh 

karakteristik sosial-ekonomi-demografis kepala keluarga, misalnya umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan/mata pencaharian, apakah bekerja 

penuh atau paruh waktu, dan kota kelahiran (Guariglia 2001; Harris, Loundes & 

Webster 2002; Gedela & Paila 2010) dalam Pohan et al (2014). Rumah tangga 

dengan penghasilan tetap (rutin dan relatif stabil, misalnya bekerja sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, atau pegawai swasta) memiliki risiko 

fluktuasi penghasilan yang lebih rendah dibanding keluarga yang mendapatkan 

penghasilannya secara tidak tetap (misalnya: pedagang). Itulah sebabnya, jenis 

pekerjaan kemungkinan besar akan mempengaruhi tidak hanya keputusan sebuah 

keluarga untuk menabung atau tidak, tetapi juga jumlah tabungan mereka.  
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Faktor karakteristik lain dikemukakan oleh Lusardi (2008) dalam Pohan et 

al. (2014). Peneliti ini menambahkan tingkat pengetahuan kepala keluarga 

menyangkut hal-hal finansial (misalnya pengetahuan tentang lembaga keuangan 

atau portofolio bentuk kekayaan) sebagai faktor yang juga mempengaruhi 

keputusan sebuah keluarga untuk menabung.  

World Bank (2009) menyatakan bahwa beberapa literatur telah 

membuktikan bahwa peningkatan akses masyarakat akan jasa keuangan memiliki 

pengaruh yang signifikan di dalam usaha pengentasan kemiskinan. Masyarakat 

berpendapatan rendah sangat terkendala dalam mengakses lembaga keuangan 

formal seperti bank atau asuransi. Ketiadaan jaminan (collateral) merupakan 

alasan utama mengapa lembaga keuangan formal tidak dapat menyalurkan 

kreditnya pada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, lembaga keuangan 

mikro seperti koperasi memiliki peran yang sangat strategis. Seperti yang telah 

ditemukan oleh banyak peneliti sebelumnya, lembaga keuangan mikro tidak 

hanya memberikan bantuan finansial namun juga ketahanan pangan, kesehatan 

pangan, dan pendidikan (Leowen, 2002). Banyak lembaga keuangan mikro, yang 

merupakan penyalur kredit mikro, juga terlibat secara personal dengan para 

kreditur guna membantu mereka memanfaatkan dana kreditnya secara maksimal. 

Lembaga-lembaga keuangan mikro sering kali menggabungkan bantuan finansial 

dengan program-program pelatihan lain. Tujuan akhirnya adalah tercapainya 

pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pendidikan dan 

standar hidup (Singh dan Wysham, 1997 dalam Leowen, 2002). 



15 

 

Aspek-aspek lain yang juga diperhitungkan sebagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan menabung sebuah keluarga adalah jumlah anggota 

keluarga dan status keluarga tersebut (apakah keluarga inti atau ada anggotanya 

yang merupakan keluarga besar, misalnya keponakan, kakek, nenek), status 

kesehatannya (apakah ada anggota keluarga yang sakit menahun) (Gedela & Paila 

2010). Besar kecilnya jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pengeluaran 

finansial mereka, dan akhirnya juga jumlah tabungan mereka.  

Harris, Loundes & Webster (2002) menambahkan faktor penentu lain 

ketika sebuah keluarga mengambil keputusan untuk menabung, yaitu motivasi 

menabung. Mereka melakukan penelitian pada empat kelompok pendapatan yang 

berbeda dikaitkan dengan motif menabung. Data dari survey terhadap 17.585 

rumah tangga kemudian dianalisis untuk mengetahui kecenderungan menabung 

empat kelompok pendapatan yang berbeda, di Australia (Harris, Loundes & 

Webster 2002).  

 Dalam rangka mengetahui faktor-faktor penentu jumlah tabungan, 

hampir semua hasil studi yang digunakan sebagai rujukan memperhitungkan 

tingkat pendapatan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi besarnya 

tabungan rumah tangga (Kelley & Williamson 1968; Shaojie 2007; Harris, 

Lounder & Webster 2002; Rejekiningsih & Hayati 2004). Hal yang wajar, 

mengingat bahwa sumber tabungan rumah tangga adalah penghasilan mereka. 

Meskipun demikian, variabel yang mewakili penghasilan yang digunakan oleh 

satu penelitian bisa berbeda dari penelitian lain. Rejekiningsih & Hayati (2004) 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota, karena lingkup 
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penelitian mereka adalah makro (kota Semarang). Sementara itu, Shaojie (2007), 

Harris, Loundes & Webster (2002) dan Guariglia (2001) menggunakan 

penghasilan keluarga. Sedikit berbeda dengan peneliti-peneliti lainnya, Kelley & 

Williamson (1968) menggunakan pendapatan per anggota keluarga. 

3. Investasi 

Dalam melakukan perencanaan keuangan, seorang ibu rumah tangga harus 

memiliki pandangan yang selalu ke depan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Dan dalam jangka panjang, di masa depan setiap keluarga juga pasti 

menginginkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Oleh sebab itu, dalam 

perencanaan keuangan perlu dipikirkan untuk mengalokasikan pendapatan ke 

dalam produk-produk keuangan yang ditawarkan dalam jasa keuangan dengan 

tujuan investasi yang memperoleh keuntungan di masa mendatang (Dhuwita, 

2003) Selain itu, motif lain yang mendorong seorang ibu rumah tangga untuk 

melakukan investasi sebagai individu baik suami ataupun dirinya sendiri yang 

bekerja maupun yang tidak bekerja secara fisik akan selalu berhadapan dengan 

usia pensiunnya (Budianto, 2006). Akan tetapi, biasanya investasi dilakukan oleh 

rumah tangga yang memiliki sejumlah kebebasan pendapatan setelah dialokasikan 

untuk konsumsi.  

Karena investasi sendiri memiliki definisi sebagai penempatan sejumlah 

dana pada saat ini dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan 

(Halim, 2005). Sedangkan Massasya (2004: 9-10) pengalokasian pada investasi 

dini dimaksudkan sebagai pengembangbiakan uang secara terencana dan disiplin.  
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Namun, dari sekian banyak produk keuangan yang ditawarkan oleh jasa keuangan 

pasti memiliki tingkat resiko dan keuntungan yang berbeda, sehingga seorang ibu 

rumah tangga harus pandai dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi 

tersebut. 

Terkait dengan investasi, hasil penelitian Sina dan Nggili (2012) yang juga 

mengatakan bahwa perempuan lebih peduli pada ketidakpastian pendapatan di 

masa datang, sehingga lebih berusaha untuk mencari tahu arti dan tujuan investasi. 

Dapat dikatakan literasi keuangan mengenai investasi yang dimiliki perempuan 

lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga perempuan mampu memahami resiko dan 

imbal hasil dalam melipatgandakan uang selain dengan menabung. Sehingga tidak 

mengherankan jika sebagian besar ibu rumah tangga yang memegang roda 

pergerakan keuangan keluarganya. 

Namun dengan perbedaan status ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan 

bekerja diduga memiliki perbedaan tingkat literasi yang dimilikinya. 

Dimanaseorang ibu rumah tangga yang bekerja biasanya memiliki tingkat literasi 

keuangan yang lebih tinggi dibandingkan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. 

Hal tersebut dikarenakan keberadaannya dalam dunia kerja yang menjadikan pola 

pikirnya yang lebih terbuka dan memiliki kawasan yang luas dan dinamis dengan 

semakin banyak beliau bergaul dalam ruang lingkup yang semakin luas dan lebih 

banyak variasi pergaulannya. 
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B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) yang berjudul “ Analisis 

Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat 

di Wilayah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur” bertujuan untuk 

mengetahui kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah 

Provinsi Jawa Timur serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks 

inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal. Indeks inklusi keuangan 

diukur melalui indikator penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan, dan 

pengunaan rekening. Perilaku keuangan personal diukur menggunakan beberapa 

indikator, yaitu membuat anggaran, pendanaan (sumber daya finansial), alokasi 

anggaran, pengeluaran, dan evaluasi penggunaan uang. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang ada 

adalah 38 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang 

digunakan adalah 31 kota/kabupaten yang terdiri atas 9 kota dan 22 kabupaten 

diambil menggunakan teknik stratified random sampling. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis regresi linier 

sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan 

masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda. Seluruh 

wilayah kota mayoritas memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi, sedangkan 

wilayah kabupaten memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah. Hasil 

penelitian ini juga membuktikan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku keuangan personal.  
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Penelitian tentang perilaku keuangan personal (personal financial 

behavior) juga dilakukan oleh Nababan (2012) dengan populasi seluruh 

mahasiswa strata satu (S1) Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 

stambuk 2008 sampai dengan 2011.  Data yang dikumpulkan dari responden 

berupa data primer tentang seberapa sering mereka melakukan beberapa perilaku 

yang berkaitan dengan personal finance. Metode yang ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya (Xiao, et.al., 2007) dimana setiap pernyataan diberi skala 

berupa “tidak pernah”, “jarang/kadang-kadang” , dan “selalu/sering.” Beberapa 

perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan personal financial yang diukur melalui 

kuisioner diantaranya adalah: 1) Membayar tagihan tepat waktu (misal: listrik, 

pulsa pasca bayar, dan lain-lain) , 2) Membuat anggaran pengeluaran dan belanja 

(harian, bulanan, tahunan, dan lain-lain), 3) Mencatat pengeluaran(harian, 

bulanan,dan lain-lain), 4) Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga 

(emergency fund) , 5) Menabung secara periodik /rutin , 6) Membandingkan harga 

antar toko/swalayan/supermarket sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian.   

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 

1. untuk pernyataan pertama berkaitan dengan manajemen uang (money 

management), sebanyak 5,2% responden menjawab tidak pernah 

membayar tagihan tepat waktu, 21,6% responden menjawab 

jarang/kadang-kadang, dan 73,2% responden menjawab selalu membayar 

tagihan tepat waktu.  
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2. Pernyataan kedua berkaitan dengan manajemen uang (membuat anggaran), 

sebanyak 17,5% responden menjawab tidak pernah membuat anggaran, 

52,6% menjawab jarang/kadang-kadang, serta 29,9% menjawab 

selalu/sering.  

3. Pernyataan ketiga berkaitan dengan pencatatan (record) pengeluaran, 

sebanyak 13,4% responden menjawab tidak pernah mencatat pengeluaran, 

61,9% menjawab jarang/kadang-kadang, serta 24,7% responden menjawab 

selalu.  

4. Pernyataan keempat bertujuan untuk melihat apakah responden mengelola 

risikonya dengan menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga, 

sebanyak 6,2% responden menjawab tidak pernah menyediakan dana 

untuk pengeluaran tidak terduga, 40,2 % menjawab kadang-kadang, serta 

53,6% menjawab selalu.  

5. Pernyataan kelima bertujuan untuk melihat apakah responden menabung 

secara rutin, sebanyak 9,3% responden menjawab tidak pernah, 56,7% 

responden menjawab jarang/kadang-kadang, serta 34% menjawab selalu.  

6. Pernyataan keenam berkaitan dengan pengeluaran, 3,1% responden 

menjawab tidak pernah membandingkan harga sebelum melakukan 

pembelian, 30,9 responden menjawab jarang, serta 66% responden 

menjawab selalu membandingkan harga sebelum melakukan pembelian.  
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Definisi Konseptual Variabel Penelitian 

Perilaku keuangan rumah tangga adalah sikap dan tata cara seseorang 

memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada 

padanya melalui pengeluaran (spending), tabungan (saving), investasi 

(investment), dan pendanaan melalui pinjaman (borrowing). 

B. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cimanggis Depok, dengan pertimbangan 

lokasi tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

dimana sebagian besar rumah tangga beperempuan bekerja untuk menopang 

kebutuhan keluarga yang masih memiliki penghasilan rendah. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga dengan 

penghasilan rendah di desa Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok. Batasan kriteria 

untuk menentukan rumah tangga berpenghasilan rendah adalah rumah tangga 

yang memiliki tempat tinggal dengan status mengontrak. Sampel diambil dari 

populasi yang ada dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 48 orang. 

D. Data dan Sumber Data 

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan kuisioner atau daftar 
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pertanyaan yang diajukan kepada responden terpilih dari rumah tangga 

berpenghasilan rendah di daerah penelitian.  

Data primer yang dikumpulkan mencakup: karakteristik rumah tangga 

berpenghasilan rendah, karakteristik ibu rumah tangga berpenghasilan rendah, 

perilaku keuangan rumah tangga berpenghasilan rendah yang meliputi pola 

konsumsi, tabungan, investasi dan pendanaan melalui pinjaman.  

Untuk mendukung kajian, diperlukan data sekunder sebagai data awal yang 

diperoleh dari lembaga terkait yaitu kelurahan Cimanggis Depok, studi literatur 

dan publikasi lainnya. 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Analisis faktor merupakan salah satu teknik statistik multivariate yang 

bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

korelasi antar variabel. Pada aplikasi penelitian, analisis faktor dapat digunakan 

untuk mengetahui pengelompokan individu sesuai dengan karakteristiknya, 

maupun untuk menguji validitas konstruk.  

Dalam analisis faktor, tidak ada variabel dependen dan independen. Proses 

analisis factor sendiri mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antar 

sejumlah faktor-faktor yang saling dependen dengan yang lain, sehingga dapat 

dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah awal.  

Dalam penelitian ini, analisis faktor digunakan untuk:  

1. Menguji validitas konstruk. Salah satu cara untuk menguji validitas 

konstruk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor yang dalam 

hal ini menguji apakah indicator-indikator yang dikonsepsikan secara 
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unidimensional, tepat, dan konsisten dapat menjelaskan konstruk yang 

diteliti. Analisis faktor dapat menampilkan hasil ekstraksi butir-butir 

pernyataan menjadi beberapa komponen yang diinginkan peneliti. Prinsip 

yang digunakan sama yaitu mengelompokkan data berdasarkan 

interkorelasi antar butir. Sebuah butir atau item dinyatakan merupakan 

pembentuk faktor jika nilai korelasinya lebih besar sama dengan (>=) 0,5.  

2. Menguji validitas faktor. Dalam analisis ini, pengujian dilakukan untuk 

melihat seberapa besar korelasi antara faktor satu dengan yang lain yang 

menjadi pembentuk variabel sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa 

yang dominan membentuk variabel perilaku keuangan rumah tangga. Jika 

ditemukan korelasi yang cukup kuat diantara faktor-faktor pembentuk 

maka faktor tersebut dinyatakan memang sebagai pembentuk variabel. 

Besarnya matrik korelasi yang lazim digunakan adalah 0,5.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis faktor adalah: 

1. Melakukan tabulasi dan pemetaan hasil kuisioner kedalam program SPSS 

17. 

2. Membentuk matriks korelasi, untuk mengetahui kedekatan hubungan antar 

butir pernyataan atau faktor yang diteliti. Dalam tahap ini terdapat dua hal 

yang dapat dilakukan agar analisis faktor dapat dilaksanakan. Pertama 

adalah menentukan nilai Barlett Test of Sphericity, yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat korelasi yang signifikan antar konstruk atau 

antar faktor. Kedua, dengan melihat Keiser Meyers Oklin (KMO) Measure 

of Sampling Adequacy, yang digunakan untuk mengukur kecukupan 
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sampel dengan cara membandingkan besarnya koefisien korelasi yang 

diamati dengan koefisien parsialnya. Kriteria yang digunakan untuk 

menilai besaran nilai Barlett Test of Sphericity dan nilai Keiser Meyers 

Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA) adalah lebih besar 

dari 0,5 agar analisis faktor dapat dilanjutkan. Apabila nilai KMO-MSA 

kurang dari 0,5 maka butir pernyataan atau faktor tersebut dikeluarkan dari 

analisis selanjutnya. 

3. Melakukan ekstraksi faktor terhadap sekumpulan butir pernyataan atau 

faktor yang memiliki KMO-MSA lebih besar dari 0,5 sehingga terbentuk 

satu atau lebih komponen inti atau variabel. Metode yang digunakan untuk 

ekstraksi faktor adalah Principal Component Analysis yang akan 

menghasilkan nilai Eigenvalue. Butir pernyataan atau faktor dapat 

dikelompokkan ke dalam satu atau lebih komponen dimana Eigenvalue 

yang diperoleh lebih besar dari satu.  

4. Melakukan rotasi faktor yang menghasilkan nilai communalities yang 

menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing faktor terhadap 

komponen yang terbentuk dan faktor loading yang menunjukkan besarnya 

korelasi antara suatu komponen dengan faktor pembentuknya. Proses 

pengelompokan faktor ke dalam komponen dilakukan dengan 

membandingkan besarnya korelasi pada masing-masing faktor untuk 

setiap komponen yang terbentuk. Selanjutnya masing-masing komponen 

yang terbentuk selanjutnya disebut sebagai variabel dan diberikan nama 

sesuai dengan faktor-faktor yang membentuknya. 
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Dalam penelitian ini analisis factor digunakan untuk menguji validitas konstruk 

pada variabel perilaku keuangan rumah tangga berpenghasilan rendah. 

Selanjutnya bila telah dilakukan uji validitas konstruk selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaanya adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Menurut 

Umar (2008) “uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam 

hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama”. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas yakni dengan 

uji statistik Cronbach Alpha. Nunnally (1990) dalam Ghozali (2006) menyatakan 

bahwa uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji 

cronbach's alpha, yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien 

reliabilitas minimal yang dapat diterima. Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima, dan lebih dari 0.8 adalah baik. Kriteria 

pengujiannya adalah sebagai berikut:  

1. Jika nilai nilai cronbach's alpha > 0.6, maka instrumen penelitian reliabel.  

2. Jika nilai cronbach's alpha < 0.6, maka instrumen penelitian tidak reliabel. 

F. Analisis Data 

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif, 

yang memberikan gambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data 

primer maupun sekunder untuk menjelaskan tentang hasil kajian yang ditemukan  

mengenai perilaku keuangan rumah tangga. Sebelum data responden ini di analisa 

lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari data 

responden yang terkumpul. 
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BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Responden 

Kondisi demografik yang dapat digambarkan dari 48 responden adalah usia 

responden paling banyak antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 19 

orang (39,6%), sedangkan tingkat pendidikan yang ditempuh paling besar tamat 

dari SMA sebanyak 28 orang (58,3%). Kondisi keluarga responden didominasi 

dengan jumlah 1 anak yaitu sebanyak 21 orang (43,8%) dan jumlah anak yang 

masih balita dalam tiap keluarga dapat dikatakan tidak ada atau sudah diatas balita 

yaitu sebanyak 24 orang (50%). Adapun pekerjaan suami responden didominasi 

sebagai buruh atau kuli sebanyak 16 orang (33,3%) dengan penghasilan per bulan 

terbesar adalah Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 3 juta sebanyak 21 orang (43,8%). 

Sebagian besar sumber pendapatan rumah tangga diperoleh dari suami yang 

bekerja sebesar 44 orang (91,7%). Selain itu, adapula tambahan sumber 

pendapatan dari istri yang bekerja dengan pendapatan per bulan sebesar < Rp 

1.000.000 sebanyak 3 orang (6,3%). Secara lengkap hasil pengumpulan data 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Statistik Demografik (N=48) 

Demografik   Frekuensi Persentasi 

Umur 1) 21-30 Tahun  15 31.3 

 2) 31-40 Tahun 19 39.6 

 3) 41-50 Tahun 11 22.9 

 4) 51-60 Tahun 1 2.1 

  5) ≥   61 Tahun 2 4.2 

Tingkat Pendidikan 1) Sarjana Strata 1 - - 

 2) Diploma - - 

 3) SMA 28 58.3 

 4) SMP 5 10.4 

  3) SD 15 31.3 

Pekerjaan Suami 1) Pegawai Swasta 9 18.8 

 2) Buruh/Kuli 16 33.3 

 3) Satpam 2 4.2 

 4) Wiraswasta 11 22.9 

 5) Tukang Ojek 3 6.3 

  6) Lainnya 7 14.6 

Jumlah Anak  1) Tidak ada  4 8.3 

 2) 1  21 43.8 

 3) 2 15 31.3 

 4) 3  4 8.3 

  5) 4 4 8.3 

Jumlah Anak Balita 1) Tidak ada  24 50.0 

 2) 1  23 47.9 

 3) 2 1 2.1 

Pendapatan Suami   

per bulan 

1) < Rp 1.000.000 1 2.1 
2)  Rp. 1.000.000 sd 

    Rp 2.000.000 
7 14.6 

 
3) Rp 2.000.000 sd    
    Rp 3.000.000 

21 43.8 

 

4) Rp 3.000.000 sd  

    Rp 4.000.000 
16 33.3 

Sumber Pendapatan 1) Suami  44 91.7 

 2) Orang tua - - 

 3) Suami dan Istri 4 8.4 

 1) < Rp 1.000.000 3 6.3 
Pendapatan Istri   
per bulan 

2)  Rp. 1.000.000 sd 
    Rp 2.000.000 

- - 

 

3) Rp 2.000.000 sd    

    Rp 3.000.000 
1 2.1 

 
4) Rp 3.000.000 sd  
    Rp 4.000.000 

- - 
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B. Uji Validitas Instrumen 

Metode pengujian validitas menggunakan Factor Analysis yang diolah dengan 

software SPSS versi 18. Kriteria pengambilan keputusan uji validitas dengan 

mengamati nilai factor loadings. Secara umum jika nilai factor loadings lebih 

besar dari 0,50 maka item pernyataan dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas 

ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas 

Konstruk / Items 
Factor  

Kesimpulan 
Loadings 

Pengeluaran (Spending)   

P1 0,397 Tidak Valid 

P2 0,542 Valid 

P3 0,562 Valid 

P4 0,603 Valid 

P5 0,298 Tidak Valid 

P6 0,520 Valid 

P7 0,529 Valid 

P8 0,514 Valid 

P9 0,584 Valid 

P10 0,354 Tidak Valid 

P11 0,596 Valid 

Tabungan (Saving)   

T12 0,608 Valid 

T13 0,533 Valid 

T14 0,682 Valid 

T15 0,620 Valid 

T16 0,583 Valid 

T17 0,478 Valid 

T18 0,653 Valid 

T19 0,483 Tidak Valid 

T20 0,565 Valid 

 Sumber: data diolah, 2015
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Konstruk / Items Factor 

Loading  

Kesimpulan 

 

Investasi (Investment)   

I21 0,588 Valid 

I22 0,517 Valid 

I23 0,560 Valid 

I24 0,521 Valid 

I25 0,521 Valid 

 

Pendanaan (Funding) melalui 

Pinjaman (Borrowing) 

  

PP26 0,501 Valid 

PP27 0,596 Valid 

PP28 0,495 Valid 

PP29 0,547 Valid 

PP30 0,549 Valid 

PP31 0,553 Valid 

PP32 0,476 Tidak Valid 

PP33 0,533 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2015 

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan dari masing-masing konstruk memiliki factor loadings lebih besar dari 

0,50, kecuali pada konstruk pengeluaran (spending) (P1, P5, P10), kemudian pada 

konstruk tabungan (saving) (T19), dan pada konstruk pendanaan (funding) melalui 

pinjaman (borrowing) (PP32) yang memiliki nilai factor loadings kurang dari 

0,50. Oleh karena itu, butir pernyataan yang tidak valid harus dikeluarkan dari 

pengolahan data supaya terbentuk konsistensi internal dalam pernyataan-

pernyataan yang dapat membentuk masing-masing konstruk. Dengan demikian 

hasil pengujian validitas dari seluruh item pernyataan pada masing-masing 

konstruk dapat dinyatakan valid.  
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Rincian butir pernyataan untuk variabel perilaku keuangan rumah tangga 

disajikan dalam tabel 3 kisi-kisi instrumen berikut ini.  

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Perilaku Keuangan Rumah Tangga 

 

 

No Konstruk 

Butir Uji coba Butir Final Skor rata-

rata 

Indikator Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

1.  Pengeluaran 

(spending) 

1*, 2, 5*, 8, 

9, 10*, 11 

3, 4, 6, 7 1, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5 3.33 

2.  Tabungan (Saving)  12, 14, 15, 

16, 17, 18, 

20 

13, 19* 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

10 3.36 

3.  Investasi 

(investment) 

21,  22, 23 24, 25 17, 18, 19 20, 21 3.12 

4.  Pendanaan (funding) 

melalui pinjaman 

(borrowing) 

26, 28, 30, 

32* 

27, 29, 31, 

33 

22, 24, 26 23, 25, 27, 

28 

2.75 

Keterangan: * = butir yang drop 

Konstruk pertama yang mengukur variabel perilaku keuangan rumah 

tangga yaitu pengeluaran (spending) memiliki 11 item pernyataan yang terdiri dari 

7 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif. Dua pernyataan dinyatakan tidak 

valid yaitu pernyataan nomer 1 (satu) yang berisi tentang “Saya selalu membuat 

rencana pengeluaran setiap bulan dan pernyataan nomer 5 (lima) yang berisi 

tentang “Saya selalu menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk 

pengeluaran yang tidak terduga (seperti sakit, hajatan, dan lain-lain).” 

Konstruk yang kedua adalah tabungan (saving). Konstruk ini terdiri dari 9 

pernyataan yang meliputi 2 pernyataan negatif dan 7 pernyataan positif. Dari 

sembilan item yang digunakan untuk mengukur tabungan (saving) terdapat satu 

butir pernyataan yang tidak valid karena memiliki factor loading kurang dari 0,50. 
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Pernyataan yang tidak valid berisi tentang “Saya hanya memikirkan kebutuhan 

hidup saat ini, tanpa memikirkan masa depan.”  

Konstruk investasi (investment) memiliki lima butir pernyataan yang 

dinyatakan valid semua, sedangkan konstruk yang terakhir yaitu pendanaan 

(funding) dengan melalui pinjaman (borrowing) memiliki satu pernyataan yang 

tidak valid dari delapan pernyataan yang dibuat. Pernyataan yang tidak valid 

berisi tentang “Saya mengatur pengeluaran sebaik mungkin untuk menghindari 

hutang (pinjaman).” 

C. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. 

Metode pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha yang diolah 

dengan software SPSS versi 18.  

Cronbach’s Alpha yang cukup dapat diterima (acceptable) adalah yang bernilai 

minimal 0,60. Jika Cronbach’s Alpha  0,60 maka construct reliable dan 

sebaliknya jika Cronbach’s Alpha <  0,60 maka construct unreliable. Hasil 

pengujian reliabilitas ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah Cronbach’s 

Kesimpulan 
Item Alpha 

Perilaku keuangan rumah tangga 28 0,617  Reliable 

 Sumber: data primer diolah, 2015 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil perolehan nilai Cronbach’s Alpha 

pada variabel perilaku keuangan rumah tangga adalah 0,617. Secara umum dapat 
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disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku 

keuangan rumah tangga dinilai reliable (handal) sehingga dapat digunakan pada 

waktu yang berbeda.  

D. Analisis Statistik Deskriptif 

Deskripsi data hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif 

dimaksudkan untuk menyajikan gambaran data yang diperoleh dari responden 

yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku keuangan rumah 

tangga berpenghasilan rendah yang diukur menggunakan instrument dengan skala 

likert yang mencerminkan konstruk pengeluaran (spending), tabungan (saving), 

investasi (investment) dan pendanaan (funding) melalui pinjaman (borrowing).  

Statistik deskriptif merupakan rangkuman jawaban yang diberikan 

responden dalam setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Statistik 

deskriptif diamati melalui nilai mean yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu variabel. Nilai mean adalah nilai rata-rata dari keseluruhan 

responden terhadap variabel yang diteliti. Rangkuman jawaban tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 5. Statistik Deskriptif (N=48) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pengeluaran 48 19.00 34.00 26.6250 3.08479 

tabungan 48 20.00 35.00 26.9167 3.55404 

investasi 48 9.00 19.00 15.6042 2.24783 

pendanaan 48 11.00 26.00 19.2292 2.99105 

Valid N (listwise) 48     
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1. Pengeluaran (spending) 

Pengeluaran (spending) merupakan salah satu indikator dalam perilaku 

keuangan rumah tangga yang didalamnya mengukur tentang kebiasaan seseorang 

dalam menyusun rencana pengeluaran, membuat catatan tentang pengeluaran rutin 

keluarga, dan pengelolaan keuangan rumah tangga dengan baik. Dengan 

menggunakan 8 butir pernyataan yang valid, maka kemungkinan total jawaban 

tertinggi yang diperoleh dari responden adalah 40, sedangkan kemungkinan 

jawaban terendahnya adalah 8. 

Apabila data yang diperoleh hendak dikelompokkan dalam kategori kelas 

berdasarkan tingkatan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk 

menentukan interval kelas. Cara menentukan interval kelas adalah sebagai 

berikut: 

 

Data yang diperoleh akan dikategorikan dalam tiga kelas yang 

menunjukkan tingkatan baik, cukup baik dan buruk. Dengan menggunakan rumus 

diatas maka diperoleh nilai interval kelas sebesar 10,33 atau dibulatkan menjadi 

11. Berikut ini tabel yang menunjukkan kelas tingkatan untuk konstruk 

pengeluaran (spending) dalam mengukur perilaku keuangan rumah tangga. 

Tabel 6. Tingkatan kelas untuk Konstruk Pengeluaran 

No Kelas Tingkatan Frekuensi 

1 8 – 18 Buruk 0 

2 19 -30 Cukup baik 42 

3 31 - 41 Baik 6 
 Sumber: data diolah, 2015 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif yang 

disajikan pada tabel 5 di bagian sebelumnya, diketahui bahwa pengukuran 

mengenai pengeluaran (spending) diperoleh nilai mean sebesar 26,62. Nilai rata – 

rata ini menunjukkan bahwa responden cenderung mengerti dan paham terhadap 

besaran dan jumlah pengeluaran yang paling utama dikeluarkan untuk kebutuhan 

rumah tangganya, dimana standar deviasi jawaban responden terhadap nilai rata-

rata sebesar 3,08479. Secara garis besar, responden sudah dapat mengatur pola 

pengeluaran kebutuhan rumah tangganya dalam per bulan untuk memilih yang 

paling utama harus dikeluarkan. 

Mengacu pada kategori kelas diatas, nilai tersebut dapat dikategorikan 

pada kelas cukup baik. Secara umum pola pengeluaran pada responden 

menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan 

jumlah responden yang memiliki skor total jawaban antara 19 – 30 sebanyak 42 

responden atau 87,5 persen dari jumlah responden yang ada. Sedangkan sisanya 

sebesar 12,5 persen atau sebanyak 6 orang responden dapat dikategorikan 

memiliki pola pengeluaran yang baik, mengingat total skor jawaban untuk 

konstruk pengeluaran berada pada kelas ketiga dengan rentang kelas antara 31 

sampai dengan 41. Data tersebut disajikan pada tabel 7 berikut ini.  

Data lain yang dapat dilihat dari tabel 7 adalah distribusi frekuensi untuk jawaban 

responden pada konstruk pengeluaran. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 

frekuensi tertinggi untuk konstruk pengeluaran (nilai modus) adalah jawaban 

responden dengan nilai total 26 yaitu sebanyak 10 orang atau 20,8 
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persen.Sedangkan skor tertinggi yang diperoleh dari jawaban responden adalah 

34. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Konstruk Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: data diolah, 2015 

Selanjutnya diikuti dengan nilai total skor jawaban responden sebesar 28 dan 25 

dengan frekuensi masing-masing 7 orang reponden, total skor sebesar 29 

sebanyak 5 orang, total skor 31 dan 24 sebanyak masing-masing 4 orang, total 

skor 34, 27, 22 dan 23 masing masing sebanyak 2 orang. Yang terakhir total skor 

sebesar 19, 21 dan 30 dengan jumlah responden masing masing 1 orang. 

2. Tabungan (saving) 

Seperti telah dijelaskan pada kajian teori, tabungan merupakan sisa 

pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dalam 

Pengeluaran 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19.00 1 2.1 2.1 2.1 

21.00 1 2.1 2.1 4.2 

22.00 2 4.2 4.2 8.3 

23.00 2 4.2 4.2 12.5 

24.00 4 8.3 8.3 20.8 

25.00 7 14.6 14.6 35.4 

26.00 10 20.8 20.8 56.3 

27.00 2 4.2 4.2 60.4 

28.00 7 14.6 14.6 75.0 

29.00 5 10.4 10.4 85.4 

30.00 1 2.1 2.1 87.5 

31.00 4 8.3 8.3 95.8 

34.00 2 4.2 4.2 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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hal ini, tabungan memiliki sedikitnya dua peran utama bagi rumah tangga. 

Sebagai salah satu sarana pendanaan masa depan dan untuk mengatasi 

ketidakpastian pendapatan, terutama jika akses pada lembaga keuangan formal 

terbatas. Dengan menggunakan 8 butir pernyataan yang valid, maka kemungkinan 

total jawaban tertinggi yang diperoleh dari responden adalah 40, sedangkan 

kemungkinan jawaban terendahnya adalah 8. 

Apabila data yang diperoleh dikelompokkan dalam kategori kelas 

berdasarkan tingkatan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk 

menentukan interval kelas. Dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan 

pada bagian sebelumnya, maka diperoleh nilai interval kelas sebesar 10,33 atau 

dibulatkan menjadi 11. Data yang diperoleh akan dikategorikan dalam tiga kelas 

yang menunjukkan tingkatan baik, cukup baik dan buruk. Berikut ini tabel yang 

menunjukkan kelas tingkatan untuk konstruk tabungan (saving) dalam mengukur 

perilaku keuangan rumah tangga. 

Tabel 8. Tingkatan Kelas untuk Konstruk Tabungan (Saving) 

No Kelas Tingkatan Frekuensi 

1 8 – 18 Buruk 0 

2 19 -30 Cukup baik 41 

3 31 - 41 Baik 7 
 Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif yang 

disajikan pada tabel 5 di bagian sebelumnya, diketahui bahwa pengukuran 

mengenai tabungan (saving) diperoleh nilai mean sebesar 26,91. Responden 

cenderung memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian yang cukup tinggi terhadap 

pentingnya menabung untuk masa depan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
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responden sudah memikirkan untuk kebutuhan masa depan keluarga mereka 

terutama untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka dan mereka sudah 

menyiapkan dana atau tabungan sendiri untuk keperluan tersebut.  

Mengacu pada kategori kelas diatas, nilai tersebut dapat dikategorikan 

pada kelas cukup baik. Secara umum perilaku menabung pada responden dapat 

dikategorikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang 

memiliki skor total jawaban antara 19 – 30 sebanyak 41 responden atau 85,4 

persen dari jumlah responden yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 14,6 persen 

atau sebanyak 7 orang responden dapat dikategorikan memiliki perilaku 

menabung yang baik, mengingat total skor jawaban untuk konstruk tabungan 

(saving) berada pada kelas ketiga dengan rentang kelas antara 31 sampai dengan 

41.  

Tabel 9 menyajikan distribusi frekuensi untuk jawaban responden pada 

konstruk tabungan (saving). Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa frekuensi 

tertinggi (nilai modus) untuk konstruk tabungan adalah jawaban responden 

dengan nilai total 28 yaitu sebanyak 7 orang atau 14,6 persen. Sedangkan skor 

tertinggi untuk tabungan (saving) yang diperoleh dari 48 responden adalah 35 

dengan jumlah frekuensi sebanyak 2 orang.  
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Tabel 9. Distribusi Frekuensi untuk Konstruk Tabungan (Saving) 

Tabungan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20.00 1 2.1 2.1 2.1 

21.00 1 2.1 2.1 4.2 

22.00 4 8.3 8.3 12.5 

23.00 2 4.2 4.2 16.7 

24.00 5 10.4 10.4 27.1 

25.00 6 12.5 12.5 39.6 

26.00 2 4.2 4.2 43.8 

27.00 6 12.5 12.5 56.3 

28.00 7 14.6 14.6 70.8 

29.00 2 4.2 4.2 75.0 

30.00 5 10.4 10.4 85.4 

31.00 2 4.2 4.2 89.6 

32.00 2 4.2 4.2 93.8 

33.00 1 2.1 2.1 95.8 

35.00 2 4.2 4.2 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Sumber: data primer diolah, 2015 

3. Investasi (Investment) 

Dalam perencanaan keuangan perlu dipikirkan untuk mengalokasikan 

pendapatan ke dalam produk-produk keuangan yang ditawarkan dalam jasa 

keuangan dengan tujuan investasi yang memperoleh keuntungan di masa 

mendatang (Dhuwita, 2003) Selain itu, motif lain yang mendorong seorang ibu 

rumah tangga untuk melakukan investasi sebagai individu baik suami ataupun 

dirinya sendiri yang bekerja maupun yang tidak bekerja secara fisik akan selalu 

berhadapan dengan usia pensiunnya (Budianto, 2006). Akan tetapi, biasanya 
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investasi dilakukan oleh rumah tangga yang memiliki sejumlah kebebasan 

pendapatan setelah dialokasikan untuk konsumsi. Dengan menggunakan 5 butir 

pernyataan yang valid, maka kemungkinan total jawaban tertinggi yang diperoleh 

dari responden adalah 25, sedangkan kemungkinan jawaban terendahnya adalah 5. 

Apabila data yang diperoleh dikelompokkan dalam kategori kelas 

berdasarkan tingkatan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk 

menentukan interval kelas. Dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan 

pada bagian sebelumnya, maka diperoleh nilai interval kelas sebesar 6.67 atau 

dibulatkan menjadi 7. Data yang diperoleh akan dikategorikan dalam tiga kelas 

yang menunjukkan tingkatan baik, cukup baik dan buruk. Berikut ini tabel yang 

menunjukkan kelas tingkatan untuk konstruk investasi (investment) dalam 

mengukur perilaku keuangan rumah tangga. 

Tabel 10. Tingkatan Kelas untuk Konstruk Investasi (Investment) 

No Kelas Tingkatan Frekuensi 

1 5 - 11 Buruk 1 

2 12 -18 Cukup baik 44 

3 19 - 25 Baik 3 
 Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif yang 

disajikan pada tabel 5 di bagian sebelumnya, diketahui bahwa pengukuran 

mengenai investasi (investment) diperoleh nilai mean sebesar 15,60 dan standar 

deviasinya sebesar 2.24783 yang menunjukkan bahwa responden masih belum 

tertarik untuk melakukan investasi dalam pengelolaan keuangannya untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih. Dari evaluasi ini dapat dikatakan bahwa 

responden yang khususnya ibu-ibu rumah tangga masih belum memahami dengan 
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baik dan jelas tentang informasi dan manfaat dari investasi bagi sumber 

pendapatan rumah tangga mereka.  

Mengacu pada kategori kelas diatas, nilai tersebut dapat dikategorikan 

pada kelas cukup baik. Secara umum perilaku investasi pada responden dapat 

dikategorikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang 

memiliki skor total jawaban antara 12 – 18 sebanyak 44 responden atau 91.7 

persen dari jumlah responden yang ada. Terdapat satu orang responden yang 

masuk dalam kategori buruk untuk perilaku investasinya. Sedangkan 3 orang 

sisanya dapat dikategorikan memiliki perilaku investasi yang baik dengan total 

skor jawaban untuk konstruk investasi (investment) sebesar 19 atau berada pada 

kelas ketiga dengan rentang kelas antara 19 sampai dengan 25.  

Tabel 11. Distribusi Frekuensi untuk Konstruk Investasi (Investment) 

Investasi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9.00 1 2.1 2.1 2.1 

12.00 5 10.4 10.4 12.5 

13.00 3 6.3 6.3 18.8 

14.00 4 8.3 8.3 27.1 

15.00 8 16.7 16.7 43.8 

16.00 7 14.6 14.6 58.3 

17.00 10 20.8 20.8 79.2 

18.00 7 14.6 14.6 93.8 

19.00 3 6.3 6.3 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Sumber: data primer diolah, 2015 
 

Tabel 11 menyajikan distribusi frekuensi untuk jawaban responden pada 

konstruk investasi (investment). Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 
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frekuensi tertinggi (nilai modus) untuk konstruk investasi adalah jawaban 

responden dengan nilai total 17 yaitu sebanyak 10 orang atau 20, 8 persen. 

Sedangkan skor tertinggi untuk tabungan (saving) yang diperoleh dari 48 

responden adalah 19 dengan jumlah frekuensi sebanyak 3 orang.  

4. Pendanaan (funding) melalui Pinjaman (Borrowing) 

Dengan menggunakan 7 butir pernyataan yang valid, maka kemungkinan 

total jawaban tertinggi yang diperoleh dari responden adalah 35, sedangkan 

kemungkinan jawaban terendahnya adalah 7. Apabila data yang diperoleh 

dikelompokkan dalam kategori kelas berdasarkan tingkatan maka terlebih dahulu 

dilakukan perhitungan untuk menentukan interval kelas. Dengan menggunakan 

rumus yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka diperoleh nilai 

interval kelas sebesar 9,3 atau dibulatkan menjadi 10. Data yang diperoleh akan 

dikategorikan dalam tiga kelas yang menunjukkan tingkatan baik, cukup baik dan 

buruk. Berikut ini tabel yang menunjukkan kelas tingkatan untuk konstruk 

pendanaan melalui pinjaman dalam mengukur perilaku keuangan rumah tangga. 

Tabel 12. Tingkatan Kelas untuk Konstruk Pendanaan (funding) melalui 

Pinjaman (borrowing) 

No Kelas Tingkatan Frekuensi 

1 7 – 16 Buruk 0 

2 17 -26 Cukup baik 48 

3 27 - 35 Baik 0 
Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif yang 

disajikan pada tabel 5 di bagian sebelumnya, diketahui bahwa pengukuran 

mengenai pendanaan (funding) melalui pinjaman (borrowing) diperoleh nilai 
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mean sebesar 19.2292 yang berarti bahwa responden cenderung tidak terlalu 

membutuhkan pendanaan dari luar melalui pinjaman untuk kebutuhan rumah 

tangganya, dimana standar deviasi jawaban responden terhadap nilai rata-rata 

sebesar 2.99105. Dapat dikatakan bahwa para responden sudah bisa membedakan 

bahwa pendanaan melalui pinjaman itu berarti sama saja dengan hutang, dimana 

hutang itu tentunya bisa menimbulkan masalah internal dalam keluarga mereka 

apabila tidak bisa diatasi dengan baik dan benar. Jadi mereka memilih untuk 

mendapatkan dana dari usaha dan modal yang mereka miliki.   

Tabel 13. Distribusi Frekuensi untuk Konstruk Pendanaan (Funding) melalui 

Pinjaman (Borrowing) 

pendanaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.00 1 2.1 2.1 2.1 

13.00 1 2.1 2.1 4.2 

15.00 2 4.2 4.2 8.3 

16.00 3 6.3 6.3 14.6 

17.00 7 14.6 14.6 29.2 

18.00 5 10.4 10.4 39.6 

19.00 6 12.5 12.5 52.1 

20.00 10 20.8 20.8 72.9 

21.00 1 2.1 2.1 75.0 

22.00 4 8.3 8.3 83.3 

23.00 6 12.5 12.5 95.8 

25.00 1 2.1 2.1 97.9 

26.00 1 2.1 2.1 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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Mengacu pada kategori kelas diatas, nilai tersebut dapat dikategorikan 

pada kelas cukup baik. Secara umum keputusan pendanaan dengan pinjaman pada 

responden dapat dikategorikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

responden yang memiliki skor total jawaban antara 17 – 26 sebanyak 48 

responden atau 100 persen dari jumlah responden yang ada.  

Tabel 13 menyajikan distribusi frekuensi untuk jawaban responden pada 

konstruk investasi (investment). Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 

frekuensi tertinggi (nilai modus) untuk konstruk pendanaan melalui pinjaman 

adalah jawaban responden dengan nilai total 20 yaitu sebanyak 10 orang atau 20, 

8 persen. Sedangkan skor tertinggi untuk pendanaan melalui pinjaman yang 

diperoleh dari 48 responden adalah 26 dengan jumlah frekuensi sebanyak 3 orang.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini terkait dengan perilaku keuangan ibu rumah 

tangga di desa Tugu, kecamatan Cimanggis, Depok dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa: 

1. Pola pengeluaran pada responden menunjukkan pengelolaan keuangan 

yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang 

memiliki skor total jawaban antara 19 – 30 sebanyak 42 responden atau 

87,5 persen dari jumlah responden yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 

12,5 persen atau sebanyak 6 orang responden dapat dikategorikan 

memiliki pola pengeluaran yang baik, mengingat total skor jawaban untuk 

konstruk pengeluaran berada pada kelas ketiga dengan rentang kelas antara 

31 sampai dengan 41. Pola pengeluaran mencerminkan kebiasaan 

seseorang dalam menyusun rencana pengeluaran, membuat catatan tentang 

pengeluaran rutin keluarga, mengutamakan kebutuhan pokok dan 

melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga secara hati-hati. 

Responden cenderung mengerti dan paham terhadap besaran dan jumlah 

pengeluaran yang paling utama dikeluarkan untuk kebutuhan rumah 

tangganya 

2. . Secara umum perilaku menabung pada responden dapat dikategorikan 

cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden yang memiliki 
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skor total jawaban antara 19 – 30 sebanyak 41 responden atau 85,4 persen 

dari jumlah responden yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 14,6 persen 

atau sebanyak 7 orang responden dapat dikategorikan memiliki perilaku 

menabung yang baik, mengingat total skor jawaban untuk konstruk 

tabungan (saving) berada pada kelas ketiga dengan rentang kelas antara 31 

sampai dengan 41.  

3. Perilaku investasi pada responden dapat dikategorikan cukup baik, hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah responden yang memiliki skor total jawaban 

antara 12 – 18 sebanyak 44 responden atau 91.7 persen dari jumlah 

responden yang ada. Terdapat satu orang responden yang masuk dalam 

kategori buruk untuk perilaku investasinya. Sedangkan 3 orang sisanya 

dapat dikategorikan memiliki perilaku investasi yang baik dengan total 

skor jawaban untuk konstruk investasi (investment) sebesar 19 atau berada 

pada kelas ketiga dengan rentang kelas antara 19 sampai dengan 25.  

4. Secara umum keputusan pendanaan dengan pinjaman pada responden 

dapat dikategorikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

responden yang memiliki skor total jawaban antara 17 – 26 sebanyak 48 

responden atau 100 persen dari jumlah responden yang ada.  

Secara umum pengelolaan keuangan ibu rumah tangga berupa pengeluaran 

(spending), tabungan (saving), dan pendanaan (funding) melalui pinjaman 

(borrowing) dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan 

untuk pengelolaan investasi (investment) bagi ibu rumah tangga masih belum 

terealisasi dengan bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuisioner 
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yang diperoleh bahwa mereka sudah bisa mengatur dan merencanakan apa 

saja kebutuhan yang pokok dan mendasar dalam kebutuhan rumah tangga 

mereka yang terlihat dari prioritas dalam anggaran belanja dan tabungan yang 

mereka persiapkan. Sejauh ini mereka lebih aman mendapatkan dana dari 

sumber pendapatan mereka pribadi bukan melalui dan pinjaman pihak lain, 

dikarenakan mereka tidak mau berhutang demi kebutuhan rumah tangga 

mereka kedepannya. Sedangkan untuk pengelolaan investasi bisa dikatakan 

masih kurang karena minimnya pengetahuan dan informasi pendukung 

mengenai alokasi dan manfaat untuk berinvestasi bagi ibu rumah tangga yang 

menyebabkan mereka masih ragu untuk melakukannya. 

B. Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel 

pendukung lainnya seperti curahan waktu bekerja dan lokasi tempat tinggal. 

Selain itu,jumlah sampel yang digunakan supaya bisa diperbesar supaya bisa 

mewakili data yang diharapkan. 

 Untuk saran kedepannya atas hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, lembaga keuangan, akademisi dan 

pihak lainnya supaya bisa melakukan edukasi atau pelatihan terkait pengelolaan 

keuangan rumah tangga khususnya pengelolaan sumber investasi bagi ibu rumah 

tangga untuk bisa membantu atau meningkatkan sumber pendanaan rumah tangga 

yang lebih baik lagi selain melalui tabungan yang telah mereka sisihkan. Hal ini 

dapat dilakukan melalui pelatihan atau pengabdian kepada masyarakat yang 
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berkaitan dengan program investasi yang sudah berjalan supaya mereka bisa 

mengetahui manfaat yang diterima nanti.  
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LAMPIRAN 1. KUISIONER  

 

BAGIAN I. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Bagian ini hanya untuk mendapatkan profil responden. Saudari responden 

dimohon untuk mengisi semua pertanyaan pada bagian ini. Data-data yang didapat 

akan dirahasiakan dan dipastikan hanya untuk kepentingan penelitian.  

 

Isilah data berikut ini sesuai dengan identitas Anda.  

Identitas Responden: 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Tingkat Pendidikan (pilih salah satu dengan memberikan tanda x): 

a. Sarjana Strata 1 

b. Diploma 

c. SMA 

d. SMP 

e. SD 

4. Pekerjaan suami : 

5. Jumlah anak  :……. orang 

6. Jumlah anak yang masih balita: ……….orang 

7. Pendapatan suami per bulan : 

a. < Rp 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 sd Rp 2.000.000 

c. Rp 2.000.000 sd Rp 3.000.000 

d. Rp 3.000.000 sd Rp 4.000.000 

8. Untuk pertanyaan ini, boleh diisi dengan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) 

jawaban. Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari: 

a. Suami 

b. Orang tua 

c. Bekerja sendiri sebagai …………………….(Sebutkan) 

9. Apabila anda bekerja, penghasilan Anda per bulan :  

a. < Rp 1.000.000,00  

b. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00  

c. Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00  

d. Rp 3.000.000,00 – Rp 4.000.000,00  
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BAGIAN II. PERILAKU KEUANGAN RUMAH TANGGA 

Berikan penilaian Anda untuk pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda 

check (√) pada pilihan yang paling sesuai dengan pendapat Anda, dari sangat 

tidak setuju (STS) sampai dengan sangat setuju (SS) 

No Pernyataan Penilaian saya. 

Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

A. Pengeluaran (Spending) 

1. Saya selalu membuat rencana 

pengeluaran setiap bulan. 
     

2. Saya selalu membuat rencana 

lebih dahulu, saat ingin  

membeli barang yang 

membutuhkan dana besar. 

     

3. Pendapatan saya hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

pokok saja. 

     

4. Bagi saya, rejeki sudah ada 

yang mengatur sehingga tidak 

diperlukan perencanaan 

keuangan. 

     

5. Saya selalu menyisihkan 

sebagian penghasilan setiap 

bulan untuk pengeluaran yang 

tidak terduga (seperti sakit, 
hajatan, dan lain-lain) 

     

6. Pengeluaran rutin saya selalu 

lebih besar dari penghasilan 

rumah tangga saya. 

     

7. Pengeluaran rumah tangga 

saya seringkali tidak terkelola 

dengan baik. 

     

8. Saya mengutamakan 

pembayaran cicilan dan biaya 

sekolah dibanding untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. 

     

9. Saya membuat catatan 

pengeluaran setiap hari. 
     

10. Pengeluaran rumah tangga 

saya selalu sesuai dengan 

rencana yang disusun. 

     

11. Bila saya punya cicilan, saya 

selalu membayar cicilan tepat 
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waktu (misal: kendaraan, 

rumah atau pinjaman) 

B. Tabungan (Saving) 

12. Saya selalu menyisihkan 

penghasilan rumah tangga 

setiap bulan untuk ditabung. 

     

13. Saya tidak pernah berpikir 

untuk menabung. 
     

14. Saya menabung secara rutin 

setiap bulan. 
     

15. Saya menyisihkan uang dalam 

jumlah yang sama setiap bulan 

untuk tabungan. 

     

16. Bagi saya, menabung itu wajib 

dilakukan. 
     

17. Bagi saya, menabung adalah 

bagian dari mempersiapkan 

masa depan. 

     

18. Saat ini saya menabung dibank, 

untuk mempersiapkan 

pendidikan anak anak. 

     

19. Saya hanya memikirkan 

kebutuhan hidup saat ini, tanpa 

memikirkan masa depan. 

     

20. Saya membeli perhiasan untuk 

tabungan masa depan. 
     

C. Investasi (Investment) 

21. Saya memilih tabungan di bank 

untuk mendapat keuntungan. 
     

22. Saya membuat usaha kecil-

kecilan untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. 

     

23. Saya memilih mengikuti 

asuransi kesehatan (seperti 

BPJS) untuk berjaga-jaga. 

     

24. Saya tidak pernah melakukan 

investasi dalam bentuk apapun. 
     

25. Bagi saya, investasi adalah 

mustahil dilakukan. 
     

D. Pendanaan (funding) melalui pinjaman (borrowing) 

26. Daripada meminjam, saya lebih 

memilih menjual harta yang 

saya punya untuk memenuhi 
kebutuhan yang mendesak. 

     

27. Saya terbiasa memenuhi      
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kebutuhan uang yang 

mendesak dengan berhutang.  

28. Saya hanya menggunakan 

hutang untuk membeli harta 

produktif (seperti kendaraan, 

rumah atau modal usaha). 

     

29. Saya seringkali meminjam 

uang pada tetangga untuk 

memenuhi kebutuhan 

keuangan.  

     

30. Saya menghindari pembelian 

barang dengan cara cicilan. 
     

31. Saya memilih menggunakan 

jasa simpan pinjam untuk 

menutup kekurangan uang 

yang saya butuhkan. 

     

32. Saya mengatur pengeluaran 

sebaik mungkin untuk 

menghindari hutang 

(pinjaman). 

     

33. Saya bahkan terbiasa “gali 

lubang, tutup lubang”. 
     

 

-Terimakasih atas partisipasi Anda- 
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No 

Pengeluaran (Spending) 

P 

Tabungan (Saving) 

S 

Investasi (Investment) 

I 

Pendanaan (Funding) melalui 
Pinjaman (Borrowing) 

F 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 

                                                        

1 5 2 2 2 2 4 4 5 26 4 2 2 2 2 5 4 3 24 4 5 4 2 2 17 4 2 3 2 4 4 4 23 

2 5 2 2 2 2 5 4 5 27 5 2 4 5 5 5 4 5 35 2 4 5 4 2 17 5 2 2 2 2 2 2 17 

3 4 1 3 3 2 4 2 4 23 4 1 3 2 5 4 4 3 26 2 3 3 3 2 13 4 1 1 1 1 2 1 11 

4 5 4 4 2 1 4 4 5 29 4 2 3 2 4 5 4 4 28 2 5 3 3 2 15 4 2 2 2 4 4 2 20 

5 4 2 1 5 5 2 2 4 25 4 1 2 2 4 4 4 1 22 2 4 3 2 4 15 4 1 2 2 3 4 1 17 

6 2 4 2 2 1 5 2 4 22 4 2 4 2 2 4 2 5 25 2 2 5 1 2 12 5 2 2 2 2 2 2 17 

7 5 2 2 2 2 4 4 5 26 5 2 4 2 5 5 5 4 32 2 2 4 4 2 14 3 3 2 2 3 4 2 19 

8 4 4 2 3 2 4 2 4 25 4 2 2 2 2 4 2 4 22 2 2 2 2 1 9 4 2 2 2 4 2 2 18 

9 5 5 2 4 4 4 1 3 28 4 1 3 3 4 4 4 1 24 2 3 3 5 3 16 4 4 3 4 4 3 4 26 

10 4 4 2 3 3 2 4 4 26 4 3 3 4 5 5 4 4 32 2 4 3 4 3 16 2 2 2 2 5 2 2 17 

11 4 3 3 3 3 4 4 4 28 4 2 4 3 4 4 4 4 29 3 3 4 2 3 15 3 3 3 3 3 3 2 20 

12 4 4 1 2 2 5 4 4 26 3 2 4 3 4 5 5 4 30 3 3 4 3 2 15 4 3 1 3 4 4 4 23 

13 4 2 4 2 2 2 2 4 22 4 2 4 4 4 4 4 2 28 2 4 4 2 2 14 4 2 2 2 4 2 2 18 

14 5 5 2 2 4 4 2 4 28 4 2 4 2 4 5 2 4 27 1 4 4 1 2 12 4 2 2 1 5 2 2 18 

15 5 5 2 4 2 4 4 5 31 3 1 3 3 5 5 3 4 27 4 2 4 2 3 15 2 2 4 1 2 4 1 16 

16 5 2 2 2 2 4 4 4 25 4 2 4 3 4 4 5 2 28 4 3 4 3 2 16 4 2 2 2 3 4 2 19 

17 5 2 1 1 2 2 2 4 19 4 2 2 2 4 5 4 4 27 4 3 4 1 1 13 4 1 2 1 2 3 2 15 

18 4 5 2 2 2 3 5 4 27 4 2 4 3 4 5 4 3 29 4 3 4 3 3 17 4 2 1 3 3 4 5 22 

19 4 2 2 2 4 4 2 4 24 4 2 2 2 2 4 4 2 22 2 4 2 2 2 12 5 2 4 2 2 2 2 19 

20 4 4 2 4 4 4 2 2 26 3 2 3 2 4 4 4 2 24 3 4 4 4 4 19 4 4 3 4 4 2 4 25 

21 4 2 2 2 2 2 4 3 21 4 1 4 2 4 4 2 1 22 1 4 4 3 3 15 4 2 1 1 3 1 1 13 

22 2 4 4 4 2 2 4 4 26 4 2 2 2 4 4 4 2 24 2 4 4 2 2 14 2 2 2 4 2 2 4 18 
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23 4 2 5 2 2 2 3 4 24 4 1 4 3 4 4 1 2 23 2 2 4 1 3 12 4 2 4 1 2 3 1 17 

24 5 4 3 3 3 2 2 3 25 4 2 3 3 4 4 3 2 25 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 3 2 2 15 

25 4 2 2 2 4 4 2 4 24 4 2 2 2 4 4 4 2 24 4 4 2 2 2 14 4 2 4 2 2 2 2 18 

26 5 2 2 2 2 5 4 4 26 4 2 3 4 4 4 3 4 28 2 4 3 3 4 16 4 2 3 3 4 4 3 23 

27 4 4 5 4 4 2 4 4 31 3 2 4 3 4 4 4 2 26 2 4 5 2 3 16 4 2 2 2 3 2 2 17 

28 5 5 2 2 3 4 2 5 28 4 2 3 2 4 4 4 2 25 4 4 4 4 2 18 4 2 4 2 2 4 2 20 

29 5 5 2 2 3 4 2 5 28 4 2 3 2 4 4 4 2 25 4 4 4 4 2 18 4 2 4 2 2 4 2 20 

30 5 5 2 2 3 4 2 5 28 4 2 3 2 4 4 4 2 25 4 4 4 4 2 18 4 2 4 2 2 4 2 20 

31 5 5 2 4 4 4 2 5 31 3 3 3 3 4 4 3 5 28 4 3 3 3 3 16 4 4 4 2 4 3 2 23 

32 4 4 2 4 4 5 2 5 30 2 1 3 2 4 5 2 2 21 3 4 3 4 3 17 4 4 1 3 4 4 2 22 

33 4 4 2 4 4 4 2 5 29 2 1 3 2 4 4 2 2 20 3 4 3 4 3 17 4 4 1 3 4 4 2 22 

34 4 3 2 3 2 4 3 5 26 5 2 4 3 5 5 5 4 33 2 3 3 2 3 13 2 2 4 2 3 4 2 19 

35 5 4 2 3 2 2 4 4 26 4 2 4 3 3 4 4 3 27 4 4 4 2 3 17 2 2 4 3 2 4 2 19 

36 4 2 2 2 2 4 4 5 25 5 2 4 2 5 5 5 2 30 5 5 5 2 2 19 5 2 4 2 4 4 2 23 

37 5 4 4 3 3 4 4 4 31 4 1 4 4 4 4 4 3 28 4 4 4 2 3 17 4 2 2 1 3 3 2 17 

38 5 5 5 4 4 5 2 4 34 4 1 2 2 5 5 5 3 27 1 3 4 5 2 15 3 2 3 1 2 3 2 16 

39 5 1 2 2 2 4 3 4 23 4 2 3 3 4 5 4 5 30 4 3 4 5 2 18 4 2 2 1 5 1 1 16 

40 5 5 2 2 4 4 2 5 29 4 2 3 2 4 4 4 2 25 4 4 4 4 2 18 4 2 4 2 2 4 2 20 

41 2 4 4 4 4 4 2 4 28 2 4 2 4 3 4 2 2 23 2 4 4 4 4 18 2 4 4 2 3 3 2 20 

42 4 4 4 2 2 4 4 5 29 4 2 5 5 5 5 5 4 35 2 5 5 2 2 16 5 2 2 2 2 2 5 20 

43 5 4 5 3 4 5 3 5 34 4 1 3 2 4 4 5 5 28 2 5 4 3 3 17 5 1 4 1 4 3 1 19 

44 5 4 2 4 2 4 4 4 29 4 2 4 4 4 5 4 4 31 3 4 4 4 2 17 4 2 4 2 4 4 2 22 

45 4 2 2 2 2 4 4 5 25 5 2 4 2 5 5 5 2 30 5 5 5 2 2 19 5 2 4 2 4 4 2 23 

46 4 3 2 3 3 3 3 4 25 4 3 3 3 4 4 3 3 27 3 4 4 3 3 17 2 3 4 3 3 4 2 21 

47 3 4 3 3 3 3 3 4 26 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 3 3 18 4 2 2 2 4 4 2 20 

48 5 2 1 3 2 3 4 4 24 5 1 3 4 5 5 4 3 30 4 4 4 2 1 15 3 3 3 3 3 4 1 20 
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  4.3 3.4 2.5 2.8 2.8 3.6 3.0 4.3 26.6 3.9 1.9 3.3 2.8 4.0 4.4 3.7 3.0 26.9 2.9 3.6 3.8 2.8 2.5 15.6 3.7 2.3 2.7 2.1 3.1 3.1 2.2   

 
3.3 

        
3.4 

        
3.1 

     
2.7 
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LAMPIRAN 2. UJI VALIDITAS DENGAN ANALISIS FAKTOR 

Factor Analysis Untuk Uji Validitas Pengeluaran 
 

Correlation Matrix 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Correlation P1 1.000 .287 .102 -.027 -.159 -.239 -.222 .026 .345 .420 .239 

P2 .287 1.000 .035 -.193 .333 -.202 .027 .153 .052 .150 .197 

P3 .102 .035 1.000 .148 -.190 .332 .326 .152 -.202 .308 .083 

P4 -.027 -.193 .148 1.000 -.162 .171 .080 -.090 .058 .088 .000 

P5 -.159 .333 -.190 -.162 1.000 -.398 -.041 -.036 -.032 .264 .108 

P6 -.239 -.202 .332 .171 -.398 1.000 .525 -.078 -.185 -.076 -.210 

P7 -.222 .027 .326 .080 -.041 .525 1.000 .039 -.559 -.137 -.130 

P8 .026 .153 .152 -.090 -.036 -.078 .039 1.000 -.108 -.104 .366 

P9 .345 .052 -.202 .058 -.032 -.185 -.559 -.108 1.000 .191 .157 

P10 .420 .150 .308 .088 .264 -.076 -.137 -.104 .191 1.000 .072 

P11 .239 .197 .083 .000 .108 -.210 -.130 .366 .157 .072 1.000 

Sig. (1-tailed) P1  .024 .246 .429 .140 .051 .064 .430 .008 .001 .051 

P2 .024  .406 .094 .010 .084 .428 .150 .362 .154 .090 

P3 .246 .406  .158 .098 .011 .012 .151 .084 .017 .288 

P4 .429 .094 .158  .135 .122 .295 .272 .348 .276 .500 

P5 .140 .010 .098 .135  .003 .391 .403 .415 .035 .231 

P6 .051 .084 .011 .122 .003  .000 .300 .104 .303 .076 

P7 .064 .428 .012 .295 .391 .000  .396 .000 .177 .189 

P8 .430 .150 .151 .272 .403 .300 .396  .233 .240 .005 

P9 .008 .362 .084 .348 .415 .104 .000 .233  .097 .143 

P10 .001 .154 .017 .276 .035 .303 .177 .240 .097  .313 
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Correlation Matrix 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Correlation P1 1.000 .287 .102 -.027 -.159 -.239 -.222 .026 .345 .420 .239 

P2 .287 1.000 .035 -.193 .333 -.202 .027 .153 .052 .150 .197 

P3 .102 .035 1.000 .148 -.190 .332 .326 .152 -.202 .308 .083 

P4 -.027 -.193 .148 1.000 -.162 .171 .080 -.090 .058 .088 .000 

P5 -.159 .333 -.190 -.162 1.000 -.398 -.041 -.036 -.032 .264 .108 

P6 -.239 -.202 .332 .171 -.398 1.000 .525 -.078 -.185 -.076 -.210 

P7 -.222 .027 .326 .080 -.041 .525 1.000 .039 -.559 -.137 -.130 

P8 .026 .153 .152 -.090 -.036 -.078 .039 1.000 -.108 -.104 .366 

P9 .345 .052 -.202 .058 -.032 -.185 -.559 -.108 1.000 .191 .157 

P10 .420 .150 .308 .088 .264 -.076 -.137 -.104 .191 1.000 .072 

P11 .239 .197 .083 .000 .108 -.210 -.130 .366 .157 .072 1.000 

Sig. (1-tailed) P1  .024 .246 .429 .140 .051 .064 .430 .008 .001 .051 

P2 .024  .406 .094 .010 .084 .428 .150 .362 .154 .090 

P3 .246 .406  .158 .098 .011 .012 .151 .084 .017 .288 

P4 .429 .094 .158  .135 .122 .295 .272 .348 .276 .500 

P5 .140 .010 .098 .135  .003 .391 .403 .415 .035 .231 

P6 .051 .084 .011 .122 .003  .000 .300 .104 .303 .076 

P7 .064 .428 .012 .295 .391 .000  .396 .000 .177 .189 

P8 .430 .150 .151 .272 .403 .300 .396  .233 .240 .005 

P9 .008 .362 .084 .348 .415 .104 .000 .233  .097 .143 

P10 .001 .154 .017 .276 .035 .303 .177 .240 .097  .313 

P11 .051 .090 .288 .500 .231 .076 .189 .005 .143 .313  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .471 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 120.574 

df 55 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Anti-image Covariance P1 .480 -.195 .028 .058 .248 .164 -.069 .038 -.121 -.245 -.107 

P2 -.195 .705 -.053 .103 -.203 -.006 -.053 -.090 -.031 .070 -.017 

P3 .028 -.053 .624 -.047 .130 -.065 -.094 -.102 .083 -.237 -.084 

P4 .058 .103 -.047 .890 .075 .001 -.063 .068 -.083 -.080 -.064 

P5 .248 -.203 .130 .075 .457 .208 -.109 .060 -.017 -.248 -.089 

P6 .164 -.006 -.065 .001 .208 .464 -.234 .053 -.114 -.094 .030 

P7 -.069 -.053 -.094 -.063 -.109 -.234 .441 .003 .254 .102 .020 

P8 .038 -.090 -.102 .068 .060 .053 .003 .781 .065 .058 -.272 

P9 -.121 -.031 .083 -.083 -.017 -.114 .254 .065 .573 -.013 -.076 

P10 -.245 .070 -.237 -.080 -.248 -.094 .102 .058 -.013 .511 .064 

P11 -.107 -.017 -.084 -.064 -.089 .030 .020 -.272 -.076 .064 .751 

Anti-image Correlation P1 .397
a
 -.336 .051 .089 .529 .347 -.151 .061 -.231 -.494 -.179 

P2 -.336 .542
a
 -.080 .130 -.358 -.011 -.095 -.121 -.049 .116 -.023 

P3 .051 -.080 .562
a
 -.063 .244 -.121 -.179 -.147 .139 -.420 -.122 

P4 .089 .130 -.063 .603
a
 .117 .002 -.101 .081 -.116 -.119 -.078 

P5 .529 -.358 .244 .117 .298
a
 .451 -.243 .100 -.033 -.514 -.152 

P6 .347 -.011 -.121 .002 .451 .520
a
 -.518 .088 -.222 -.193 .051 

P7 -.151 -.095 -.179 -.101 -.243 -.518 .529
a
 .005 .506 .215 .034 

P8 .061 -.121 -.147 .081 .100 .088 .005 .514
a
 .098 .092 -.355 

P9 -.231 -.049 .139 -.116 -.033 -.222 .506 .098 .584
a
 -.024 -.116 

P10 -.494 .116 -.420 -.119 -.514 -.193 .215 .092 -.024 .354
a
 .103 

P11 -.179 -.023 -.122 -.078 -.152 .051 .034 -.355 -.116 .103 .596
a
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Anti-image Matrices 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Anti-image Covariance P1 .480 -.195 .028 .058 .248 .164 -.069 .038 -.121 -.245 -.107 

P2 -.195 .705 -.053 .103 -.203 -.006 -.053 -.090 -.031 .070 -.017 

P3 .028 -.053 .624 -.047 .130 -.065 -.094 -.102 .083 -.237 -.084 

P4 .058 .103 -.047 .890 .075 .001 -.063 .068 -.083 -.080 -.064 

P5 .248 -.203 .130 .075 .457 .208 -.109 .060 -.017 -.248 -.089 

P6 .164 -.006 -.065 .001 .208 .464 -.234 .053 -.114 -.094 .030 

P7 -.069 -.053 -.094 -.063 -.109 -.234 .441 .003 .254 .102 .020 

P8 .038 -.090 -.102 .068 .060 .053 .003 .781 .065 .058 -.272 

P9 -.121 -.031 .083 -.083 -.017 -.114 .254 .065 .573 -.013 -.076 

P10 -.245 .070 -.237 -.080 -.248 -.094 .102 .058 -.013 .511 .064 

P11 -.107 -.017 -.084 -.064 -.089 .030 .020 -.272 -.076 .064 .751 

Anti-image Correlation P1 .397
a
 -.336 .051 .089 .529 .347 -.151 .061 -.231 -.494 -.179 

P2 -.336 .542
a
 -.080 .130 -.358 -.011 -.095 -.121 -.049 .116 -.023 

P3 .051 -.080 .562
a
 -.063 .244 -.121 -.179 -.147 .139 -.420 -.122 

P4 .089 .130 -.063 .603
a
 .117 .002 -.101 .081 -.116 -.119 -.078 

P5 .529 -.358 .244 .117 .298
a
 .451 -.243 .100 -.033 -.514 -.152 

P6 .347 -.011 -.121 .002 .451 .520
a
 -.518 .088 -.222 -.193 .051 

P7 -.151 -.095 -.179 -.101 -.243 -.518 .529
a
 .005 .506 .215 .034 

P8 .061 -.121 -.147 .081 .100 .088 .005 .514
a
 .098 .092 -.355 

P9 -.231 -.049 .139 -.116 -.033 -.222 .506 .098 .584
a
 -.024 -.116 

P10 -.494 .116 -.420 -.119 -.514 -.193 .215 .092 -.024 .354
a
 .103 

P11 -.179 -.023 -.122 -.078 -.152 .051 .034 -.355 -.116 .103 .596
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Uji Validitas untuk Konstruk Tabungan (Saving) 

Correlation Matrix 

  T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

Correlation T12 1.000 -.078 .245 .061 .278 .248 .479 -.221 .158 

T13 -.078 1.000 -.021 .281 -.206 -.042 .012 .615 .228 

T14 .245 -.021 1.000 .427 .336 .178 .141 .074 .209 

T15 .061 .281 .427 1.000 .252 .133 .066 .362 .308 

T16 .278 -.206 .336 .252 1.000 .417 .412 -.139 .046 

T17 .248 -.042 .178 .133 .417 1.000 .306 .221 .406 

T18 .479 .012 .141 .066 .412 .306 1.000 -.036 .091 

T19 -.221 .615 .074 .362 -.139 .221 -.036 1.000 .225 

T20 .158 .228 .209 .308 .046 .406 .091 .225 1.000 

Sig. (1-tailed) T12  .299 .047 .341 .028 .045 .000 .065 .141 

T13 .299  .443 .027 .080 .388 .467 .000 .060 

T14 .047 .443  .001 .010 .113 .169 .308 .077 

T15 .341 .027 .001  .042 .183 .329 .006 .017 

T16 .028 .080 .010 .042  .002 .002 .172 .377 

T17 .045 .388 .113 .183 .002  .017 .065 .002 

T18 .000 .467 .169 .329 .002 .017  .403 .270 

T19 .065 .000 .308 .006 .172 .065 .403  .062 

T20 .141 .060 .077 .017 .377 .002 .270 .062  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .565 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 105.411 

df 36 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

Anti-image Covariance T12 .654 -.062 -.130 -.016 .031 -.093 -.264 .161 -.044 

T13 -.062 .529 .077 -.054 .037 .145 -.061 -.278 -.117 

T14 -.130 .077 .717 -.211 -.125 .035 .034 -.046 -.070 

T15 -.016 -.054 -.211 .616 -.171 .100 .044 -.140 -.149 

T16 .031 .037 -.125 -.171 .560 -.219 -.181 .115 .127 

T17 -.093 .145 .035 .100 -.219 .542 -.053 -.202 -.261 

T18 -.264 -.061 .034 .044 -.181 -.053 .658 -.019 .022 

T19 .161 -.278 -.046 -.140 .115 -.202 -.019 .444 .058 

T20 -.044 -.117 -.070 -.149 .127 -.261 .022 .058 .691 

Anti-image Correlation T12 .608
a
 -.106 -.189 -.026 .051 -.156 -.403 .298 -.065 

T13 -.106 .533
a
 .125 -.095 .068 .270 -.103 -.575 -.194 

T14 -.189 .125 .682
a
 -.318 -.197 .056 .049 -.082 -.100 

T15 -.026 -.095 -.318 .620
a
 -.291 .174 .069 -.267 -.228 

T16 .051 .068 -.197 -.291 .583
a
 -.398 -.299 .230 .204 

T17 -.156 .270 .056 .174 -.398 .478
a
 -.088 -.412 -.427 

T18 -.403 -.103 .049 .069 -.299 -.088 .653
a
 -.035 .032 

T19 .298 -.575 -.082 -.267 .230 -.412 -.035 .483
a
 .105 

T20 -.065 -.194 -.100 -.228 .204 -.427 .032 .105 .565
a
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Anti-image Matrices 

  T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

Anti-image Covariance T12 .654 -.062 -.130 -.016 .031 -.093 -.264 .161 -.044 

T13 -.062 .529 .077 -.054 .037 .145 -.061 -.278 -.117 

T14 -.130 .077 .717 -.211 -.125 .035 .034 -.046 -.070 

T15 -.016 -.054 -.211 .616 -.171 .100 .044 -.140 -.149 

T16 .031 .037 -.125 -.171 .560 -.219 -.181 .115 .127 

T17 -.093 .145 .035 .100 -.219 .542 -.053 -.202 -.261 

T18 -.264 -.061 .034 .044 -.181 -.053 .658 -.019 .022 

T19 .161 -.278 -.046 -.140 .115 -.202 -.019 .444 .058 

T20 -.044 -.117 -.070 -.149 .127 -.261 .022 .058 .691 

Anti-image Correlation T12 .608
a
 -.106 -.189 -.026 .051 -.156 -.403 .298 -.065 

T13 -.106 .533
a
 .125 -.095 .068 .270 -.103 -.575 -.194 

T14 -.189 .125 .682
a
 -.318 -.197 .056 .049 -.082 -.100 

T15 -.026 -.095 -.318 .620
a
 -.291 .174 .069 -.267 -.228 

T16 .051 .068 -.197 -.291 .583
a
 -.398 -.299 .230 .204 

T17 -.156 .270 .056 .174 -.398 .478
a
 -.088 -.412 -.427 

T18 -.403 -.103 .049 .069 -.299 -.088 .653
a
 -.035 .032 

T19 .298 -.575 -.082 -.267 .230 -.412 -.035 .483
a
 .105 

T20 -.065 -.194 -.100 -.228 .204 -.427 .032 .105 .565
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Uji Validitas untuk Konstruk Investasi (Investment) 

 
Correlation Matrix 

  I21 I22 I23 I24 I25 

Correlation I21 1.000 .143 .170 -.015 -.176 

I22 .143 1.000 .243 .071 .038 

I23 .170 .243 1.000 -.049 -.118 

I24 -.015 .071 -.049 1.000 .152 

I25 -.176 .038 -.118 .152 1.000 

Sig. (1-tailed) I21  .167 .124 .460 .116 

I22 .167  .048 .315 .399 

I23 .124 .048  .370 .211 

I24 .460 .315 .370  .151 

I25 .116 .399 .211 .151  

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .544 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7.983 

df 10 

Sig. .631 
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Anti-image Matrices 

  I21 I22 I23 I24 I25 

Anti-image Covariance I21 .933 -.109 -.110 -.008 .156 

I22 -.109 .918 -.214 -.071 -.070 

I23 -.110 -.214 .909 .048 .093 

I24 -.008 -.071 .048 .970 -.135 

I25 .156 -.070 .093 -.135 .935 

Anti-image Correlation I21 .588
a
 -.118 -.120 -.008 .167 

I22 -.118 .517
a
 -.235 -.075 -.076 

I23 -.120 -.235 .560
a
 .051 .100 

I24 -.008 -.075 .051 .521
a
 -.142 

I25 .167 -.076 .100 -.142 .521
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Uji Validitas untuk Konstruk Pendanaan melalui Pinjaman 

Correlation Matrix 

  PP26 PP27 PP28 PP29 PP30 PP31 PP32 PP33 

Correlation PP26 1.000 -.190 -.118 -.192 .078 -.111 .303 .081 

PP27 -.190 1.000 .013 .589 .315 .128 .060 .262 

PP28 -.118 .013 1.000 -.040 -.190 .309 .106 -.191 

PP29 -.192 .589 -.040 1.000 .146 .230 -.042 .594 

PP30 .078 .315 -.190 .146 1.000 .011 .157 .089 

PP31 -.111 .128 .309 .230 .011 1.000 .049 .046 

PP32 .303 .060 .106 -.042 .157 .049 1.000 -.007 

PP33 .081 .262 -.191 .594 .089 .046 -.007 1.000 

Sig. (1-tailed) PP26  .098 .212 .096 .298 .227 .018 .291 

PP27 .098  .465 .000 .015 .192 .343 .036 

PP28 .212 .465  .394 .098 .016 .237 .097 

PP29 .096 .000 .394  .162 .058 .388 .000 

PP30 .298 .015 .098 .162  .472 .144 .275 

PP31 .227 .192 .016 .058 .472  .371 .378 

PP32 .018 .343 .237 .388 .144 .371  .481 

PP33 .291 .036 .097 .000 .275 .378 .481  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .543 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66.808 

Df 28 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  PP26 PP27 PP28 PP29 PP30 PP31 PP32 PP33 

Anti-image Covariance PP26 .794 .084 .069 .099 -.062 .030 -.258 -.142 

PP27 .084 .572 -.046 -.245 -.201 .036 -.064 .057 

PP28 .069 -.046 .805 .011 .178 -.251 -.123 .105 

PP29 .099 -.245 .011 .404 .018 -.122 .025 -.280 

PP30 -.062 -.201 .178 .018 .829 -.040 -.112 .015 

PP31 .030 .036 -.251 -.122 -.040 .839 -.030 .034 

PP32 -.258 -.064 -.123 .025 -.112 -.030 .853 .006 

PP33 -.142 .057 .105 -.280 .015 .034 .006 .579 

Anti-image Correlation PP26 .501
a
 .124 .086 .175 -.077 .037 -.313 -.210 

PP27 .124 .596
a
 -.068 -.510 -.292 .051 -.091 .098 

PP28 .086 -.068 .495
a
 .020 .217 -.305 -.148 .154 

PP29 .175 -.510 .020 .547
a
 .032 -.209 .042 -.579 

PP30 -.077 -.292 .217 .032 .549
a
 -.048 -.133 .022 

PP31 .037 .051 -.305 -.209 -.048 .553
a
 -.036 .048 

PP32 -.313 -.091 -.148 .042 -.133 -.036 .476
a
 .009 

PP33 -.210 .098 .154 -.579 .022 .048 .009 .533
a
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Anti-image Matrices 

  PP26 PP27 PP28 PP29 PP30 PP31 PP32 PP33 
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 -.036 .048 
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a
 .009 

PP33 -.210 .098 .154 -.579 .022 .048 .009 .533
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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LAMPIRAN 3. UJI RELIABILITAS 

 

 
Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.617 28 
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LAMPIRAN 4. STATISTIK DESKRIPTIF 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=pengeluaran tabungan investasi pendanaan   /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pengeluaran 48 19.00 34.00 26.6250 3.08479 

tabungan 48 20.00 35.00 26.9167 3.55404 

investasi 48 9.00 19.00 15.6042 2.24783 

pendanaan 48 11.00 26.00 19.2292 2.99105 

Valid N (listwise) 48     

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=pengeluaran tabungan investasi pendanaan   /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 
 

Statistics 

  pengeluaran tabungan investasi pendanaan 

N Valid 48 48 48 48 

Missing 0 0 0 0 
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Frequency Table 
pengeluaran 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 19.00 1 2.1 2.1 2.1 

21.00 1 2.1 2.1 4.2 

22.00 2 4.2 4.2 8.3 

23.00 2 4.2 4.2 12.5 

24.00 4 8.3 8.3 20.8 

25.00 7 14.6 14.6 35.4 

26.00 10 20.8 20.8 56.3 

27.00 2 4.2 4.2 60.4 

28.00 7 14.6 14.6 75.0 

29.00 5 10.4 10.4 85.4 

30.00 1 2.1 2.1 87.5 

31.00 4 8.3 8.3 95.8 

34.00 2 4.2 4.2 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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Frequency Table 
 

tabungan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 20.00 1 2.1 2.1 2.1 

21.00 1 2.1 2.1 4.2 

22.00 4 8.3 8.3 12.5 

23.00 2 4.2 4.2 16.7 

24.00 5 10.4 10.4 27.1 

25.00 6 12.5 12.5 39.6 

26.00 2 4.2 4.2 43.8 

27.00 6 12.5 12.5 56.3 

28.00 7 14.6 14.6 70.8 

29.00 2 4.2 4.2 75.0 

30.00 5 10.4 10.4 85.4 

31.00 2 4.2 4.2 89.6 

32.00 2 4.2 4.2 93.8 

33.00 1 2.1 2.1 95.8 

35.00 2 4.2 4.2 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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Frequency Table 
investasi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 9.00 1 2.1 2.1 2.1 

12.00 5 10.4 10.4 12.5 

13.00 3 6.3 6.3 18.8 

14.00 4 8.3 8.3 27.1 

15.00 8 16.7 16.7 43.8 

16.00 7 14.6 14.6 58.3 

17.00 10 20.8 20.8 79.2 

18.00 7 14.6 14.6 93.8 

19.00 3 6.3 6.3 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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Frequency Table 
pendanaan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11.00 1 2.1 2.1 2.1 

13.00 1 2.1 2.1 4.2 

15.00 2 4.2 4.2 8.3 

16.00 3 6.3 6.3 14.6 

17.00 7 14.6 14.6 29.2 

18.00 5 10.4 10.4 39.6 

19.00 6 12.5 12.5 52.1 

20.00 10 20.8 20.8 72.9 

21.00 1 2.1 2.1 75.0 

22.00 4 8.3 8.3 83.3 

23.00 6 12.5 12.5 95.8 

25.00 1 2.1 2.1 97.9 

26.00 1 2.1 2.1 100.0 

Total 48 100.0 100.0  
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