
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan 

diperlukan oleh semua orang, dengan tujuan agar dapat mengelola keuangan dengan 

baik dan sesuai rencana. Secara sederhana, manajemen keuangan dapat dilakukan 

dengan cara menabung, menabung di bank, rumah ataupun lainnya. 

Menabung memiliki manfaat yang sangat besar, baik untuk jangka pendek 

ataupun jangka panjang seseorang. Seperti halnya menabung bagi pelajar atau 

mahasiswa, selain untuk membiasakan diri dalam mengendalikan uang yang dimiliki 

dapat juga sebagai jaga – jaga untuk waktu yang akan datang. Secara lain kegiatan 

menabung merupakan kebutuhan dimasa yang akan datang, artinya manfaat akan 

diperoleh dimasa yang akan datang.  

Kegiatan untuk mengatur keuangan seorang mahasiswa pada umumnya 

adalah mengatur uang saku pemberian dari orang tuanya. Uang saku pemberian orang 

tua merupakan pendapatan yang di peroleh oleh mahasiswaa yang dapat 

mempengaruhi bagaimana pola konsumsi mereka. Besar kecilnya uang saku  

mahasiswa tidak dapat menjadi faktor penentu baik buruknya pengelolaan keuangan. 

Dari uang saku inilah digunakan mahasiswa untuk memenuhi  kebutuhan mereka, dan 

selanjutnya mereka alokasikan ke pos – pos pengeluaran konsumsi. Baik konsumsi 

rutin maupun kosumsi tidak rutin. Selain mengatur uang saku pemberian orang tua 

mahasiswa juga bisa memanfaatkan sumber pemasukan uang saku lain, diantaranya 

hasil bekerja dan beasiswa. Dan dimana sumber uang saku banyak, maka minat 

menabung akan meningkat atau tinggi, tetapi mahasiswa juga harus bisa mengelola 

uang saku baik dari segi pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola uang saku. 

Saat ini para orang tua menyadari bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan 

mengalami peningkatan, oleh karena itu pentingnya menabung sangat diperlukan 

untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Secara tidak langsung peran orang tua 



merupakan hal terpenting bagi kehidupan anak, hal ini menjadikan orang tua sebagai 

pendidik utama atau pertama bagi lingkungan anak. Orang tua bisa mengajari anak - 

anaknya cara menabung, menggunakan uang, dan berinvestasi dengan penuh 

tanggung jawab sehingga akan membawa mereka untuk menjalani sebuah kehidupan 

yang produktif dan sukses. Sebagai orang tua berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan dan mendukung anak baik moril dan materil. Dimana dalam dukungan 

moril orang tua bisa mendidik, memberikan perhatian, memotivasi atau mendorong 

anak untuk menjalankan kehidupan yang baik. Dan pada dukungan materil, orang tua 

harus tau apa yang dibutuhkan anak dan mencukupi semua yang dibutuhkan anak 

baik berupa benda ataupun uang. Jadi peran orang tua sangatlah penting dalam 

kehidupan anak, jika perang orang tua rendah maka anak dalam menjalankan 

kehidupannya akan rendah juga, sebaliknya jika peran orang tua tinggi maka anak 

dalam menjalankan kehidupannya akan tinggi, salah satu contohnya anak berminat 

untuk menabung. 

Dari hal tersebut apakah pendapatan uang saku mahasiswa ini tinggi atau 

banyak dan juga peran orang tua mereka tergolong tinggi atau rendah dalam 

mengajarkan atau mendorong anak mereka untuk berminat menabung. Dari hal 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Uang 

Saku dan Peran Orang Tua Terhadap Minat Menabung Mahasisiwa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 FKIP Universitas Siliwangi”. Dan 

kaitannya judul dengan jurusan pendidikan ekonomi yaitu dimana uang saku 

merupakan kegiatan ekonimi dan peran orang tua merupakan pendidikan, jadi peneliti 

dapat simpulkan bahwa uang saku dan peran urang tua merupakan pendidikan 

ekonomi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Terdapat Pengaruh uang saku terhadap minat menabung mahasiswa 

jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 Universitas Siliwangi? 



2. Apakah Terdapat Pengaruh Peran Orang Tua terhadap minat menabung 

mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 Universitas 

Siliwangi? 

3. Apakah Terdapat Pengaruh uang saku dan peran orang tua terhadap minat 

menabung mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 

Universitas Siliwangi? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang di rumuskan penulis, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh uang saku terhadap minat menabung 

mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 Universitas 

Siliwangi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Peran Orang Tua terhadap minat 

menabung mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 2019 

Universitas Siliwangi. 

3. Untuk mengetahui bagaimanapengaruh uang saku dan peran orang tua terhadap 

minat menabung mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Angkatan 2018 dan 

2019 Universitas Siliwangi. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaatyang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menabah referensi 

perpustakaan sehingga dapat menjadi sumber masukan bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat 

menambaha wawasan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh uang saku dan 

peran orang tua terhadap minat menabung mahasiswa. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan penulis di bidang ilmiah 

dan untuk menerapkan teori yang sudah diperoleh dalam studi ke lapangan. 



3. Bagi mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa – mahasiswa, 

khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan memberikan kesadaran akan uang 

saku yang diberikan orang tua harus dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin 

salah satu contohnya menabung 


