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Bab II 

Tinjauan Pustaka & Perumusan Hipotesis 

 

A. Kesadaran Pensiun 

Kesadaran bisa diartikan sebagai mawas diri (awarness), 

Halawa (2004) memberi arti kesadaran sebagai tingkat 

kesiagaan individu pada saat ini terhadap pengaruh 

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal seseorang. 

Sedangkan kesadaran sendiri dalam dunia pemasaran sering 

dikenal dengan istilah brand awarness untuk menandakan 

kesadaran merek bagi konsumen. Brand awarness atau 

kesadaran merek sendiri dalam dunia pemasaran merupakan 

langkah awal untuk membangun sebuah merek produk. 

Aspek paling penting dari brand awareness adalah bentuk 

informasi dalam ingatan. Ketika konsumen memiliki waktu 

yang sedikit untuk melakukan konsumsi, kedekatan dengan 

merek akan cukup untuk menentukan pembelian (Pitta & 

Katsanis, 1995 dalam Kriswati;2010). Dalam rumusan AIDA 

(Attention-Interest-Desire-Action), proses terciptanya brand 

awareness merupakan suatu mekanisme inhern pada 

khalayak yang dipicu adanya attention terhadap rangkaian 

pesan. Sejalan dengan teori tersebut menurut Lavidge dan 

Steiner  dalam Kriswati (2010) menegaskan bahwa kesadaran 

merupakan tahapan paling awal pada hirarki peringkat 

pengaruh stimuli, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran 

adalah kesiagaan atau kesiapan, kewaspadaan dalam 

menghadapi sesuatu di awal, dan kesadaran termanifestasi 
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lewat berbagai bentuk tindakan berdasarkan stimuli yang 

diterima. 

Turner dan Helms (1991) menjelaskan bahwa pensiun 

sebagai akhir dari tugas suatu pekerjaan formal dan awal dari 

suatu peran baru dalam kehidupan, diantaranya berupa 

harapan perilaku selanjutnya dan bagaimana melakukan 

mendefinisi ulang (redefini) atas diri (self), atau dengan kata 

lain pensiun merupakan suatu akhir dari tugas yang sifatnya 

formal untuk kemudian mengahadapi tugas berikutnya.  

Habsari (2008) menjelaskan bahwa kesadaran akan adanya 

kebutuhan pada masa yang akan datang dengan tingkat 

prioritas yang tinggi akan mempengaruhi pegawai dalam 

melakukan investasi, dalam hal ini bahwa investasi yang 

dilakukan berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pegawai 

pada masa pensiun. Raynata(2009) menyatakan bahwa, 

kesadaran investasi untuk masa pensiun adalah kesiapan 

serta kewaspadaan seorang pegawai dalam menghadapi 

periode saat mereka tidak lagi bekerja. Selanjutnya 

berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan diatas 

maka dapat dikatakan bahwa kesadaran pensiun adalah 

kemauan seseorang untuk lebih mengetahui dan memahami 

pentingnya menyisihkan dana saat mereka masih bekerja atau 

mempersiapkan diri melakukan kegiatan lain untuk 

menghadapi kondisi atau keadaan saat mereka  tidak lagi 

bekerja.  
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B. Perilaku Pengendalian Diri (Self Control) dalam 

Pengelolaan Keuangan 

Perilaku pengendalian diri merupakan suatu kegiatan yang 

dapat berfungsi untuk mendorong tujuan jangka panjang 

untuk mengintegrasikan tindakan pengendalian diri yang 

berbeda dari penalaran tanpa memihak pada satu pihak(Otto 

et all. 2006). Karlsson (1998) menjelaskan bahwa perilaku 

pengendalian diri merupakan tindakan dari dalam diri untuk 

menghindari preferensi jangka panjang. Perilaku pengendalian 

diri menjelaskan bagaimana keputusan yang dibuat seseorang 

melalui sebuah pertimbangan kognitif untuk menyatakan 

perilaku yang telah disusun untuk  meningkatkan hasil dan 

tujuan tertentu seperti apa yang diinginkan (Lazurus;1976). 

Michael et all.(2007) menambahkan bahwa perilaku 

pengendalaian diri merupakan kesediaan menunda kepuasan, 

kesediaan melakukan kegiatan meskipun tidak segera 

menghasilkan kepuasan, kesediaan untuk berhati-hati dan 

berani dalam menghadapi resiko.   

Pengelolaan Keuangan menurut Ayoeb (2008) adalah 

proses merencanakan keuangan, termasuk keadaan dan 

sasaran keuangan, yang bertujuan untuk membentuk dan 

melaksanakan rencana keuangan yang telah dipersiapkan. 

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Yulis (2010) 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah sebuah 

proses bagaimana individu memenuhi kebutuhan hidup 

melalui pengelolaan sumber-sumber keuangan secara 

sistematis.  Selanjutnya perilaku pengendalian diri dalam 
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pengelolaan keuangan menurut Otto et al. (2006) dengan 

menggunakan faktor analisis yang berhubungan dengan 

perilaku pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan 

menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi atau sub 

konsep yang diperoleh dari variasi antar individu berdasarkan 

karakteristik pribadi yang menggambarkan dua dimensi 

perilaku deskriptor yang menujukkan masalah pengendalian 

umum dalam pengelolaan keuangan seperti regular saving, 

dan  distributed  saving. Distributed  saving adalah cara 

individu untuk menyalurkan simpanan kedalam pos-pos 

tertentu untuk kepentingan masa depan sedangkan regular 

saving adalah sebuah cara dimana individu mengatur 

tabungan yang dimiliki secara teratur.  

C. Faktor Demografi 

Karakteristik kependudukan yang dimiliki oleh pegawai, 

dengan indikator umur yang dikonversikan kedalam tingkat 

harapan hidup, siklus hidup rumah tangga, tanggungan 

keluarga, pendapatan, sifat pekerjaan, dan lama bekerja, serta 

pendidikan terakhir merupakan karakteristik yang perlu 

dilihat untuk menilai tingkat pengendalain diri yang dimiliki 

pegawai dalam pengelolaan keuangan untuk menghadapi 

ketidakpastian di masa pensiun mereka nantinya. Lusardi dan 

Mitchell(2006,2008,2009) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam membuat 

keputusan  keuangan, dan laki-laki lebih baik dalam 

pengambilan keputusan keuangan, karena memiliki 

pengetahuan keuangan yang lebih tinggi. Khrisna, Sari, 
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Rofaidi dan Ida (2010) menyatakan hal yang berbeda, 

berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan mahasiswa 

laki-laki memiliki kemungkinan tingkat pengetahuan 

keuangan yang lebih rendah dibandingkan perempuan 

terutama yang berkaitan dengan pengetahuan investasi, kredit 

dan asuransi.   

Berdasarkan faktor usia, pegawai atau pekerja yang 

mendekati usia pensiun mereka cenderung lebih memiliki 

kesadaran dalam investasi untuk kepentingan masa pensiun 

Raynata (2009). Namun faktor lain seperti, lama bekerja, dan 

pendapatan tidak menunjukan kecenderungan kesadaran 

yang dimiliki untuk melakukan investasi demi kepentingan 

masa pensiun. Faktor demografi ini kemudian dikaitkan 

dengan life cycle atau siklus hidup dari pegawai untuk melihat 

perbedaan mendasar dalam pengambilan keputusan 

keuangan untuk masa pensiun nantinya.    

 

D. Motif Berjaga-jaga ( Precautionary Motive) 

Motif berjaga-jaga hadir karena adanya ketidakpastian, 

apalagi setiap orang yang bekerja akan masuk pada masa 

pensiun, sehingga harus adanya antisipasi untuk setiap 

perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, untuk itu 

orang-orang kemudian diharapakan dapat menyimpan atau 

menabung, dengan dua alasan yang paling penting, menurut 

Cagetti (2003) adalah untuk membiayai pengeluaran setelah 

pensiun (pensiun atau motif siklus kehidupan) dan untuk 

melindungi konsumsi terhadap guncangan tak terduga (Motif 



12 
 

pencegahan). Skinner (1988) menyatakan bahwa sekitar 

setengah dari kekayaan rumah tangga dapat dijelaskan 

dengan nilai dari tabungan berjaga-jaga (Caballero;1991, 

Gourinchas dan Parker;2002, dan Cagetti;2003). Namun, 

bukti empiris berdasarkan data mikro menghasilkan hasil 

campuran, atau berbeda-beda dimana hasil penelitian 

pertama, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Skinner 

(1988) dengan sampel adalah  pekerja di seluruh kelompok, 

menemukan bukti bahwa rumah tangga menyimpan tabungan 

yang lebih untuk berjaga-jaga.  

Hal tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dynan (1993) yang menemukan bahwa koefisien kehati-hatian 

relatif terlalu kecil untuk menghasilkan penghematan untuk 

manfaat berjaga-jaga. Penelitian yang dilakukan oleh Guiso, 

Jappelli dan Terlizzese (1992), Lusardi (1997, 1998), dan 

Arrondel (2002), dengan menemukan bahwa 2 sampai 8 

persen pendapatan yang diterima disisihkan untuk berjaga-

jaga. Penelitian tersebut sama seperti yang dilakukan oleh 

Dardanoni (1991), Hubbard, Skinner dan Zeldes (1995), 

Carroll dan Samwick (1997, 1998), Kazarosian (1997), dan 

Engen dan Gruber (2001), menemukan bahwa nilai dari biaya 

yang disishkan untuk tabungan berjaga-jaga merupakan nilai 

yang  cukup besar dari kekayaan. Sebagai contoh, menurut 

Carroll dan Samwick (1998), sampai dengan 50 persen dari 

kekayaan rumah tangga terdiri dari tabungan pencegahan 

atau tabungan berjaga-jaga.  
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Motif berjaga-jaga sendiri berdasarkan yang diungkapkan 

oleh Wijaya (1989), adalah untuk memenuhi kebutuhan masa 

depan dan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga 

terhadapa kebutuhan yang tidak terduga saat mereka tidak 

lagi bekerja dalam hal ini yang dimaksudkan adalah masa 

pensiun, selanjutnya berdasarkan pandangan dari Ndese 

(2009) Motif berjaga-jaga hadir untuk memenuhi kebutuhan 

seperti biaya untuk anggota keluarga yang sakit, atau untuk 

biaya hari tua, dalam hal ini pensiun. Dari pendapat-pendapat 

diatas maka Motif berjaga-jaga dapat diartikan sebagai 

antisipasi yang dilakukan dengan cara menyisihkan dana 

yang dimiliki untuk menghadapi kebutuhan tak terduga saat 

masuk pada masa pensiun. 

 

E. Nalar Konsep 

 

1. Pengaruh Langsung Kesadaran Pensiun dan Faktor 

Demografi terhadap Motif berjaga-jaga. 

Senduk (2008) mangatakan bahwa dana yang dipersiapkan 

untuk kepentingan masa pensiun didapatkan dengan 

menabung, hal ini didukung oleh Brotoharjo (2007), dimana 

seseorang perlu menyisihkan sebagian uang atau 

pendapatannya untuk mempersiapkan masa pensiun dan hari 

tua, dalam mempersiapkan pensiun, menabung harus 

menjadi prioritas karena dengan dana yang ada seseorang 

dapat melakukan kegiatan untuk investasi dengan tujuan 

berjaga-jaga di masa yang akan datang. Selnow (2003) 
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mengatakan bahwa menabung bukan hanya sekedar 

menyimpan uang, namun lebih pada mengalokasikan dana 

pada beberapa kegiatan untuk masa pensiun, karena pada 

saat masa pensiun ada banyak hal yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sehingga diharapkan ada persiapan 

sebelumnya. Menurut Selnow (2003) orang yang berorientasi 

pada masa pensiun akan memiliki kesadaran yang lebih 

untuk mempersiapkan masa pensiun untuk berjaga-jaga, 

dapat dikatakan bahwa orang yang sadar akan masa pensiun 

akan secara langsung mengantisipasi perubahan yang akan 

terjadi pada masa pensiun dengan melakukan pencegahan 

lebih awal(precautionary motive). Selain faktor kesadaran 

dalam menghadapi masa pensiun, faktor demografi dapat juga 

berpengaruh terhadap kemauan seseorang dalam 

mengantisipasi kondisi setelah mereka tidak lagi bekerja. Ada 

Faktor usia merupakan salah satu faktor demografi yang 

secara langsung dapat menentukan kapan seseorang akan 

mewujudkan motivasi untuk masa pensiun (AXA Retirment 

Scope 2008). Menurut Kazarosian(1994) laki-laki yang sudah 

menikah dan berusia 45-59 tahun mereka lebih banyak 

menabung untuk mengantisipasi ketidakpastian setelah 

mereka tidak lagi bekerja, hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mercurio (1995). Selanjutnya faktor 

demografi yang dilihat adalah faktor pendidikan dan 

pekerjaan, menurut hasil penelitian dari Fisher (1956) dan 

Friedman (1957), serta Skinner (1988), menyatakan bahwa 

orang akan menyimpan lebih jika mereka memiliki pekerjaan 
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yang berisiko tinggi, dan para pekerja swasta adalah kelompok 

yang paling banyak menyisihkan pendapatan untuk 

mengatisipasi keadaan setelah masuk pada masa pensiun. 

Menurut hasil penelitian Engen dan Jhonathan (2001) laki-

laki yang sudah menikah dengan tingkat pendidikan sekolah 

menengah atas lebih cenderung menyisihkan pendapatan 

untuk mengantisipasi setiap perubahan yang akan terjadi 

nantinya, lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh kedua 

ahli ini menyebutkan bahwa pegawai dengan karakteristik 

yang berbeda seperti penjelasan diatas lebih cenderung untuk 

menyisihkan pendapatan di karenakan adanya motif untuk 

berjaga-jaga terhadap setiap perubahan (precautionary motive). 

sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah;  

 

H1:Ada pengaruh langsung antara kesadaran pensiun dan 

faktor demografi (Status Pegawai) terhadap motif berjaga-

jaga (precautionary motive)  

H2:Ada pengaruh langsung antara kesadaran pensiun dan 

faktor demografi (Jenis Kelamin) terhadap motif berjaga-

jaga (precautionary motive)  

H3:Ada pengaruh langsung antara kesadaran pensiun dan 

faktor demografi Lama Bekerja terhadap motif berjaga-jaga 

(precautionary motive)  

H4:Ada pengaruh langsung antara kesadaran pensiun dan 

faktor demografi Pendidikan Terakhir terhadap motif 

berjaga-jaga (precautionary motive)  
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H5:Ada pengaruh langsung antara kesadaran pensiun dan 

faktor demografi Jumlah anak yang sudah bekerja) 

terhadap motif berjaga-jaga (precautionary motive)  

 

2. Kesadaran Pensiun dan Faktor Demografi berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap Motif Berjaga-jaga 

melalui Perilaku Pengendalian Diri (Self Control) dalam 

Pengelolaan Keuangan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusardi 

(2003) sekitar 30% rumah tangga yang akan masuk masa 

pensiun telah melakukan sedikit perencanaan untuk masa 

pensiun mereka, disini telah mengindikasikan bahwa pegawai 

yang akan masuk pada masa pensiun memiliki kesadaran, 

sehingga ada persiapan keuangan untuk masuk pada tahapan 

ini, selanjutnya menurut Moore dan Mitchell (2000) orang 

yang akan masuk pada masa pensiun memiliki akumulasi 

kekayaan yang lebih karena ingin mempertahankan konsumsi 

mereka saat mereka tidak lagi bekerja dengan 

mempertimbangkan jumlah pendapatan yang sudah tidak 

sama lagi disaat mereka masuk pada masa pensiun, saat 

itulah mereka kemudian mengontrol setiap pengeluaran yang 

dimiliki, demi mengantisipasi perubahan keuangan pribadi 

setelah masuk pada masa pensiun. Menurut Bernheim dan 

Garrett (2003) setiap pegawai harus membuat keputusan 

tersendiri untuk bagaimana mengelola pendapatan yang 

dimiliki untuk masa pensiun nanti, menurut Deaton (1991) 

perilaku orang untuk berkonsumsi dari waktu ke waktu akan 
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selalu berubah dan itu mempengaruhi setiap orang untuk 

harus menghadapi ketidakpastian apalagi saat mereka tidak 

lagi bekerja. Caplin dan Leahy (2003) menyatakan bahwa 

individu dengan pendidikan yang tinggi, mereka tidak 

memiliki rencana keuangan khusus untuk masa depan, hal 

ini dipengaruhi oleh faktor demografi lain seperti umur. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Lusardi (2000) 

menemukan bahwa umur seseorang yang lebih dewasa 

berkisar antara 40-50 tahun lebih berpikir tentang bagaimana 

mengantisipasi ketidakpastian dimasa pensiun dengan 

memiliki tabungan pencegahan. Menurut Skinner(1988) 

tabungan pencegahan muncul ketika individu mengkonsumsi 

lebih sedikit (karena menyimpan lebih) sehingga mudah untuk 

mencegah ketidakpastian perubahan dimasa yang akan 

datang, tabungan pencegahan ini merupakan bagian dari 

motif individu untuk menabung, ada sebuah pengendalian diri 

terhadap penggunaan dana atau pendapatan saat bekerja 

dengan meyakini bahwa dari waktu ke waktu terjadi 

peningkatan nilai, sehingga individu dituntut untuk 

mengendalikan setiap pengeluaran untuk masuk pada masa 

pensiun nantinya. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran 

pensiun dan faktor demografi merupakan bagian yang dimiliki 

seseorang pegawai, untuk menghadapi ketidakpastian di masa 

pensiun, karna adanya ketidakpastian maka harus ada 

pencegahan yang dilakukan lebih awal, sehingga kesadaran 

pesiun dan faktor demografi dari pegawai memiliki pengaruh 
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positif terhadap motif berjaga-jaga dimana ada satu variabel 

intervening yang dipergunakan untuk melihat pengaruh tidak 

langsung antara variabel kesadaran pensiun dan faktor 

demografi dengan variabel precautionary motive, karena dalam 

suatu kasus bisa saja variabel mempunyai pengaruh langsung 

terhadap variabel tersebut atau memiliki pengaruh tidak 

langsung melalui variabel yang lain. Disini perilaku 

pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan keuangan 

menjadi variabel intervening dimana menjelaskan pengaruh 

variabel independen yakni kesadaran pensiun dan faktor 

demografi terhadap motif berjaga-jaga yang dimiliki pegawai 

dalam menghadapi masa pensiun.  

Oleh karena itu akan diajukan hipotesis kedua sebagai 

berikut:  

H6:Ada pengaruh secara tidak langsung antara Kesadaran 

Pensiun dan Faktor Demografi Status Pegawai terhadap 

motif berjaga-jaga (precautionary motive) melalui Perilaku 

Pengendalian Diri (self control) dalam Pengelolaan 

Keuangan.  

H7:Ada pengaruh secara tidak langsung antara Kesadaran 

Pensiun dan Faktor Demografi Jenis Kelamin terhadap 

motif berjaga-jaga (precautionary motive) melalui Perilaku 

Pengendalian Diri (self control) dalam Pengelolaan 

Keuangan.  

H8:Ada pengaruh secara tidak langsung antara Kesadaran 

Pensiun dan Faktor Demografi Lama Bekerja terhadap 

motif berjaga-jaga (precautionary motive) melalui Perilaku 
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Pengendalian Diri (self control) dalam Pengelolaan 

Keuangan.  

H9:Ada pengaruh secara tidak langsung antara Kesadaran 

Pensiun dan Faktor Demografi Pendidikan Terakhir 

terhadap motif berjaga-jaga (precautionary motive) melalui 

Perilaku Pengendalian Diri (self control) dalam Pengelolaan 

Keuangan.  

H10:Ada pengaruh secara tidak langsung antara Kesadaran 

Pensiun dan Faktor Demografi Jumlah anak yang sudah 

bekerja terhadap motif berjaga-jaga (precautionary motive) 

melalui Perilaku Pengendalian Diri (self control) dalam 

Pengelolaan Keuangan.  

 

F. Model Penelitian  

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan hubungan antar 

variabel di atas maka penulis merumuskan kedalam sebuah 

model penelitian bahwa variabel kesadaran pensiun dan faktor 

demografi akan berhubungan secara langsung dengan variabel 

Precautionary Motive (Motif Berjaga-jaga), atau kedua variabel 

tersebut yakni variabel kesadaran pensiun dan faktor 

demografi tidak berpengaruh secara langsung  terhadap 

Precautionary Motive (Motif Berjaga-jaga) namun melalui 

variabel intervening “ pengendalian diri(self control) dalam 

pengelolaan keuangan”. Maka berdasarkan uraian diatas tadi, 

kerangka model penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah 

sebagai berikut;  
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Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian 

 

 

 

Sumber: Diolah sendiri 

 

 

 

 

Sumber: diolah sendiri 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                             

                                                                                                                        

               

          

                                               

 

  

Kesadaran Pensiun                                          

Faktor Demografi 

Precautionary 

Motive  

Perilaku 

Pengendalian 

Diri (Self-

Control) dalam 

Pengelolaan 

Keuangan 


