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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. 

Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri 

(manufaktur), jasa, dan perbankan. Termasuk di Indonesia, perkembangan 

perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok 

untuk melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik pada perorangan atau 

organisasi. Konsumen mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan untuk 

menentukan keputusan mereka dalam memilih bank sebagai organisasi yang 

digunakan untuk sirkulasi dana mereka  

Menurut ikatan akuntansi Indonesia (1 Juni 1999: 31), bank adalah 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediaty) 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan 

pihakpihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai 

suatu falsafah atau pedoman penting dalam menjalankan usahanya, yaitu 

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang mempunyai 

kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat lain. Demikan pula 

dalam pengelolaan dananya masing-masng mempunyai kebijakan sendiri-
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sendiri.Setiap bank bersaing untuk dapat menarik nasabah untuk 

menanamkan dananya dengan manabung di bank. 

Keinginan menanbung  merupakan salah satu keinginan masyarakat 

untuk memanfaatkan kelebihan pendapatannya. Semakin besar pendapatan 

seseorang maka akan semakin besar pula keinginan untuk menabung. Namun 

masih banyak dari masyarakat kita yang belum paham akan manfat tabungan. 

Minat menabung yang tinggi akan menguntungkan bagi individu maupun 

bank. 

Karakteristik konsumen terdiri dari profesi, jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan akhir. Profesi perlu diketahui karena profesi orang berbeda-beda 

dan mempunyai tingkat upah atau gaji yang berbeda pula. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam menabung. Jenis kelamin 

perlu diketahui karena sekarang lebih banyak wanita dari pada pria dan 

wanita cenderung memiliki sifat hemat selain itu dalam dunia pekerjaan 

kebanyakan wanita berpenghasilan lebih kecil dari pada pria hal tersebut juga 

berpengaruh pada besar kecilnya uang yang di tabung. Tingkat pendidikan 

akhir perlu diketahui karena dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan 

berbeda pula tingkat tabungan dan jenis tabungan yang dipilih. 

Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan 

adalah determinan penting dari persediaan modal dalam kondisi-mapan dan 

tingkat kesejahteraan ekonomi. Tingkat tabungan mengukur seberapa besar 

dari pendapatan generasi sekarang disisihkan untuk generasinya sendiri dan 

generasi mendatang. Tabungan merupakan pendapatan seseorang yang tidak 
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dibelanjakan. Tabungan sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Tingkat bunga 

dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan 

tabungan. Orang akan membuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga 

tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh. Pada tingkat bunga 

yang rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan di bank karena 

mereka merasa lebih baik melakukan pembelanjaan konsumsi dari pada 

menabung dan sebaliknya apabila suku bunga tinggi orang akan senang 

menabung/menyimpan uang di bank dengan kompensasi tingkat bunga.  

Menurut penelitian Assael (2000) dalam Dwiningsih (2003), konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 

faktor internal, eksternal dan strategi pemasaran. Faktor – factor 

pertimbangan yang muncul dalam diri konsumen tersebut dapat dilihat dari 

individu konsumen (faktor internal), faktor pengaruh lingkungan atau social 

(faktor eksternal) dan aplikasi perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran 

(faktor strategi pemasaran). 

Sala satu kebijakan yang diambil oleh Bank adalah dengan melakukan 

strategi pemasaran dengan memberikan berbagai fasilitas berkaitan dengan 

tabungan. Selain memberikan pelayanan yang diingnkan nasabah, bank 

berlomba-lomba memberikan hadiah pada nasabah tabungan. Pemberian 

hadiah tersebut diharapkan dapat meningatkan minat masyarakat untuk 

menabung. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasrat Masyarakat Untuk 

Menabung (Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana hasrat masyarakat untuk menabung? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung di 

Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

3. Faktor manakah yang paling berpengaruh signifikan pada hasrat 

masyarakat untuk menabung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :  

a) Untuk mengetahui hasrat masyarakat untuk menabung 

b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk 

menabung di Desa Landungsari  Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

c) Untuk mengetahui Variabel yang paling berpengaruh signifikan pada 

hasrat masyarakat untuk menabung 
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2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan / bank 

Dapat di jadikan sumber informasi bagi pihak bank dalam usaha 

meningkatkan pelayanan supaya lebih memuasakan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Perbankan. 

 

D. BATASAM MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk memfokuskan dan 

memusatkan perhatian agar permasalahan tidak melebar maka batasan masalah 

pada penelitian ini adalah faktor internal yang meliputi pendapatan, 

pendidikan, dan keluarga terhadap minat menabung masyarakat di Desa 

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

 


