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BAB IV 

Analisis Dan Pembahasan  

 

Pada bab ini akan dikemukankan analisis dan pembahasan 

hasil penelitian dari data yang telah diperoleh dan diolah. 

Adapun analisis dan pembahasan tersebut digunakan untuk 

menjawab persoalan penelitian yang ada.  

 

A. Deskripsi Penelitian 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian 

kuesioner secara langsung oleh pegawai akademik dan 

pegawai non akademik Universitas Kristen Satya Wacana. 

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 22 April sampai 

dengan 13 Mei 2013 jumlah kuesioner yang disebarkan 

sebanyak 397 kuesioner, di seluruh fakultas, bagian dan unit 

dalam lingkup Universitas Kristen Satya Wacana, dengan 

tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 181 kuesioner 

(46.1%), sebanyak 214 kuesioner tidak kembali. Dari total 181 

kuesioner yang dikembalikan ternyata ada 19 kuesioner yang 

tidak memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan sebagai 

data dalam penelitian ini. Pengelolaan data dalam penelitian 

ini menggunakan program Statistic Package for the Social 

Science (SPSS).  

 

B. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini seluruhnya adalah pegawai 

tetap akademik dan non akademik Universitas Kristen Satya 
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Wacana Salatiga. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, 

diperoleh karakteristik responden mengenai jenis kelamin, 

usia, lama bekerja, golongan, pendidikan terakhir, pendapatan 

perbulan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, 

suami/istri yang bekerja atau tidak, serta jumlah anak yang 

sudah bekerja.  Pengenalan akan karakteristik responden 

sangat diperlukan, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan 

memahami dengan baik perilaku responden dalam kaitannya 

dengan pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan serta 

motif berjaga-jaga yang dimiliki oleh responden.  

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

(Status Pegawai, Jenis Kelamin dan Usia) 

Karakteristik Kategori 
Jumlah 

Responden 
% 

Status Pegawai  Akademik 

 Non Akademik 

66 

96 

40.7 

59.3 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

 Perempuan 

97 

65 

59.9 

40.1 

Usia  22-40 Tahun 

 41-60 Tahun 

 61 Tahun ke atas 

53 

108 

1 

32.7 

66.7 

0.6 

  Sumber: lampiran 2 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Dari table 4.1 diatas dengan jelas memaparkan tentang 

karakteristik responden, diketahui bahwa jumlah responden 

dalam hal ini pegawai tetap yang merupakan pegawai 

akademik adalah sebanyak 66 orang dan pegawai non 

akademik sebanyak 96 orang, dimana dari kedua kelompok 

pegawai tetap ini ada 59.9% laki-laki dan sisanya sebesar 

40.1% adalah perempuan yang kebanyakan berusia diantara 
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umur 41-60 tahun. Data tersebut menunjukan bahwa 

responden yang diteliti masih tergolong produktif dan memiliki 

banyak kesempatan untuk mempersiapkan masa pensiun 

dengan sebaik mungkin.   

 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden (Lama Kerja dan Golongan) 

Karakteristik Kategori Jumlah 

Responden 
% 

Lama Kerja 

 
 Baru berkerja 

 Cukup lama 
bekerja 

 Sudah lama 
bekerja 

56 

52 

 

54 

34.6 

32.1 

 

33.3 

Golongan   IIa 

 IIb 

 IIc 

 IId 

 IIIa 

 IIIb 

 IIIc 

 IIId 

 IVa 

 IVb 

 IVc 

 IVe 

8 

8 

8 

13 

35 

37 

15 

19 

8 

5 

5 

1 

 

4.9 

4.9 

4.9 

8.0 

21.6 

22.8 

9.3 

11.7 

4.9 

3.1 

3.1 

0.6 

  Sumber: lampiran 2 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Sedangkan jika dilihat pada tabel 4.2 dari waktu lama 

mereka bekerja, pegawai tetap UKSW dalam penelitian ini 

ternyata sebanyak 34.6% merupakan pegawai baru yang rata-

rata sudah bekerja antara 1-11,6 tahun. Selain lama kerja 

ternyata responden dalam penelitian ini (pegawai UKSW) 

kebanyakan adalah pegawai dengan golongan IIIb sebanyak 
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22.8%  sisanya beragam, golongan yang paling bawah dari 

penelitian ini adalah pegawai dengan golongan IIa (4.9%) dan 

sisanya beragam, sampai dengan golongan IVe (0.6%).  

  Tabel 4.3 

Karakteristik Responden  

(Pendidikan Terakhir dan Pendapatan) 

Karakteristik Kategori Jumlah 

Responden 
% 

Pendidikan 

Terakhir 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 Diploma 

 S1 

 S2 

 S3 

1 

2 

41 

19 

28 

62 

9 

0.6 

1.2 

25.3 

11.7 

17.3 

38.3 

5.6 

Pendapatan  Rp 1.000.000 - < 
Rp 2.000.000 

 > Rp 2.000.000 - ≤ 

Rp 3.500.000 

 > Rp 3.500.000 

61 

 

46 
        

       55 

37.7 

 

28.4 
 

34.0 

Sumber: lampiran 2 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Selain itu data hasil yang diperoleh selanjutnya dari 

karakteristik pegawai UKSW pada Tabel 4.3 yang termasuk 

kedalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir S2 

sebanyak 38.3% dimana dari responden ini memiliki 

pendapatan rata-rata berkisar antara Rp 1.000.000 sampai 

dengan kurang dari Rp 2.000.000 per bulan sebesar 37.7%   
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden 

(Status Perkawinan, Jumlah Anggota Keluarga, Suami/Istri 

yang bekerja, Jumlah anak yang sudah bekerja) 

Karakteristik Kategori 
Jumlah 

Responden 
% 

Status 

Perkawinan 

 Belum 
Menikah 

 Sudah 
Menikah 

17 

144 

10.5 

88.9 

Jumlah 

AnggotaKeluarga 

 Tidak ada 

 1 orang 

 2 orang  

 3 orang 

 4 orang 

 5 orang 

 6 orang 

 7 orang 

9 

17 

35 

60 

27 

12 

1 

1 

5.6 

10.5 

21.6 

37.0 

16.7 

7.4 

0.6 

0.6 

Suami/Istri yang 

bekerja 
 Tidak 

 Ya 

56 

106 

34.6 

65.4 

Jumlah anak 

yang sudah 

bekerja 

 Belum ada  

 1 orang  

 2 orang 

 3 orang  

125 

26 

8 

3 

77.2 

16.0 

4.9 

1.9 

Sumber: lampiran 2 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Selanjutnya dari Tabel 4.4 kebanyakan dari responden 

yang diteliti sudah menikah sebanyak 88.9% dari total 

responden yang diteliti. Dari responden yang sudah menikah 

kebanyakan memiliki 3 orang anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan bagi responden, dan kebanyakan dari responden 

yang diteliti Suami/Istri memiliki pekerjaan, selanjutnya 

kebanyakan dari mereka belum memiliki anak yang sudah 

bekerja sebanyak 125 orang atau sebesar 77.2% dari total 

responden yang diteliti, hal ini kemudian mengindikasikan 



36 
 

bahwa responden yang diteliti adalah dari kelompok yang 

sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan sehingga mereka 

dari waktu ke waktu selama  bekerja harus berpikir tentang 

bagaimana pengalokasian dana yang dimiliki untuk 

kehidupan setelah mereka tidak lagi bekerja.  

 

C. Pengujian Instrument Penelitian  

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan 

instrument penelitian yang digunakan sehingga mampu untuk 

mengukur variabel kunci yang sedang diteliti (Supramono dan 

Utami, 2004) validitas suatu instrument tergantung pada taraf 

signifikansi. Uji signifikansi ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table untuk 

degree of freedom (df)=  n – k, dalam hal ini adalah jumlah 

sampel dan k adalah jumlah konstruk (Ghozali, 2006: 135). 

Bila r hitung lebih besar dari r table, maka instrument 

dianggap valid dan sebaliknya. Pada tabel 4.5 berikut tampak 

bahwa penelitian validitas yang ditunjukan oleh corrected item 

total correlation lebih dari 0.1543 (r tabel), sehingga dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut.  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Kesadaran 

Pensiun 

X1 

X2 

X3 

0.384 

0.270 

0.372 

0.154 

0.154 

0.154 

Valid 

Valid 

Valid 

Self Control X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

0.400 

0.506 

0.463 

0.454 

0.526 

0.431 

0.217 

0.154 

0.154 

0.154 

0.154 

0.154 

0.154 

0.154 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Precautionary 

Motive  

Y1 

Y2 

Y3 

0.723 

0.585 

0.499 

0.154 

0.154 

0.154 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: lampira 4 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Uji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana data dapat memberikan hasil yang relative tidak 

berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang 

sama atau dapat dikatakan memberikan atau menunjukkan 

adanya persetujuan antara sesuatu yang diukur dengan jenis 

alat pengukuran yang dipakai, dalam pengujian reliabilitas ini 

menggunakan rumus alpha cronbach, dimana bila nilai alpha 

> 0.6 maka instrument yang digunakan adalah reliabel 

(Ghozali, 2006: 137). 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Alpha Hitung Alpha Cronbach Kriteria 

Kesadaran Pensiun 0.613 0.6 Reliabel 

Self Control 0.705 0.6 Reliabel 

Precautionary 

Motive 

0.764 0.6 Reliabel 

Sumber: lampiran 4 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Pada tabel 4.6 diatas menujukan bahwa ketiga variabel 

dalam penelitian ini menujukan kriteria reliabel, hal ini 

terlihat dari nilai koefisien alpha hitung untuk semua variabel 

lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha.  

 

D. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas statistic deskriptif secara 

keseluruhan dari setiap konsep berdasarkan mean atau rata-

rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Selain itu 

akan dibahas statistic deskriptif dari setiap pertanyaan yang 

menitikberatkan pada rata-rata. Rata-rata tersebut akan 

dikategorikan mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan 

sangat setuju untuk menginterpretasikan jawaban responden 

terhadap setiap pertanyaan dari tiga konsep.  

 

1. Kesadaran Pensiun 

Kesadaran pensiun adalah kemauan seseorang untuk lebih 

mengetahui dan memahami pentingnya menyisihkan dana 

saat mereka masih bekerja atau mempersiapkan diri 
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melakukan kegiatan lain untuk menghadapi kondisi atau 

keadaan saat mereka tidak lagi bekerja. Untuk melihat konsep 

kesadaran pensiun dari responden, maka diajukan 3 

pertanyaan kepada 162 pegawai tetap. Tabel 4.7 merupakan 

data statistik deskriptif tentang pernyataan untuk mengukur 

kesadaran pensiun responden.  

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Rata-rata Variabel Penelitian 

Kesadaran Pensiun(n=162) 

No. Indikator Empirik Min Max Rata- 

rata 

Standar 

Deviasi 

1 Saya harus mengetahui 

dengan baik cara 

perhitungan Rumus 

Manfaat Pensiun yang 

ditetapkan oleh Dana 

Pensiun Satya Wacana. 

1 5 2.358 1.244 

2 Saya berpendapat bahwa 

menyisihkan sebagian dari 

pendapatan saat ini untuk 

ditabung demi kepentingan 

masa pensiun sangat perlu 

dilakukan. 

1 5 4.407 0.718 

3 Saya sudah harus 

melakukan persiapan 

secara khusus seperti 

melakukan investasi, 

menabung dan 

mempersiapkan pekerjaan 

tertentu setelah pensiun.   

1 5 3.561 

 

 

1.062 

Rata-rata Kesadaran Pensiun 1.33 5.00 3.442 0.734 

Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
Keterangan: Interval kategori jawaban 1.00-1.80 (tidak setuju); 1.81-
2.60 (kurang setuju); 2.61-3.40 (Ragu-ragu); 3.41-4.20 (setuju); 4.21-
5.00 (sangat setuju). 
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Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa rata-rata secara 

keseluruhan untuk konsep kesadaran pensiun sebesar 3.442 

yang terletak pada interval 3.41 sampai 4.20. Ini berarti 

bahwa responden setuju atau memilih sikap yang cenderung 

memiliki kesadaran pensiun, dengan standar deviasi sebesar 

0.734 yang menujukan nila dispersi rata-rata untuk konsep 

ini relative kecil, atau dengan demikian hasil menunjukan 

bahwa jawaban responden menyebar kedalam lima kategori 

yang ada. Pengukuran konsep kesadaran pensiun terdapat 

tiga indikator yang menunjukan bahwa responden dengan 

rata-rata sebesar 4.407 responden sangat setuju apabila 

mereka memiliki sikap yang sadar akan masa pensiun dengan 

menyisihkan sebagian dari pendapatan saat masih bekerja 

untuk ditabung sangat perlu untuk dilakukan oleh pegawai 

tetap UKSW yang merupakan responden dalam penelitian ini.  

Selain itu hal lain yang menunjukan sikap sadar akan 

masa pensiun terlihat dari keinginan mereka untuk 

melakukan persiapan secara khusus untuk menghadapi 

kondisi saat mereka tidak lagi bekerja, seperti melakukan 

investasi tertentu atau mempersiapkan kegiatan lain untuk 

mengisi masa pensiun, hal ini ditunjukan oleh nilai rata-rata 

sebesar 3.561. Selanjutnya terdapat satu indikator kesadaran 

pensiun yang memiliki nilai rata-rata terendah dan termasuk 

dalam kategori kurang setuju  dengan nilai rata-rata sebesar 

2.358 hal ini berarti bahwa informasi mengenai program 

pensiun lembaga pemberi kerja dengan mengetahui rumusan 

perhitungan manfaat pensiun yang saat masuk pada masa 
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pensiun akan diterima tidak penting untuk diketahui oleh 

responden. 

 

2. Self Control 

Self control atau dalam penelitian ini lebih dikenal dengan 

perilaku pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan  

adalah cara yang dilakukan oleh individu untuk 

mengendalikan perilaku penggunaan uang guna mencapai 

tujuan dan rencana yang telah ditentukan. Untuk melihat 

gambaran perilaku pengendalian diri (self control), responden 

dihadapkan pada 7 pernyataan yang digunakan untuk 

menunjukan bagaimana pengendalian diri mereka dalam 

mengelola keuangan. Berdasarkan tabel 4.8 rata-rata secara 

keseluruhan untuk konsep perilaku pengendalian diri (self 

control) dalam pengelolaan keuangan menunjukan nilai  

sebesar 3.803 yang terletak pada interval 3.41 sampai 4.20 

dengan standar deviasi sebesar 0.532 yang menujukan bahwa 

rata-rata variasi jawaban responden menyebar kedalam lima 

kategori kecenderungan yang sama yaitu memiliki sikap 

untuk mengendalikan diri mereka dalam mengelola keuangan 

yang dimiliki.  
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Rata-rata Variabel Penelitian 

Self Control (n=162) 

No. Indikator Empirik Min Max Rata- 

Rata 

Standar 

Deviasi 

1 Saya hanya akan 

memegang uang tunai 

seperlunya saja 

2 5 3.969 0.873 

2 Saya mengeathui dengan 

baik jumlah pendapatan 

dan penegleuaran saya tiap 

waktu. 

1 5 3.759 0.876 

3 Saya cenderung untuk 

membuat pos-pos anggaran 

untuk kebutuhan 

keuangan saya. 

1 5 3.567 

 

 

0.970 

4 Saya cenderung 

mengendalikan setiap 

pengeluaran yang tidak 

perlu.  

1 5 3.827 0.792 

5 Saya melakukan kegiatan 

penghematan dengan 

mengutamakan 

pengeluaran yang lebih 

penting terlebih dahulu. 

1 5 4.092 0.657 

6 Saya lebih suka 

membiasakan diri untuk 

menabung.  

1 5 3.666 0.925 

7 Saya harus menghindari 

kredit untuk 

mengutamakan kebutuhan 

yang lebih penting. 

1 5 3.740 1.048 

Rata-rata Self Control 1.57 5.00 3.803 0.532 

Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
Keterangan: Interval kategori jawaban 1.00-1.80 (tidak setuju); 1.81-
2.60 (kurang setuju); 2.61-3.40 (Ragu-ragu); 3.41-4.20 (setuju); 4.21-
5.00 (sangat setuju). 
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Ada 7 indikator yang dilihat untuk mengukur sikap 

pengendalian diri dalam pengelolaan keuangan, dari tabel 4.8 

terlihat dengan jelas bahwa nilai rata-rata 7 indikator berada 

pada interval 3.41 sampai 4.20 hal ini berarti bahwa 

responden setuju apabila mereka harus mengendalikan diri 

mereka dalam menggunakan uang untuk mencapai tujuan  

dan rencana yang telah mereka tentukan, hal ini dilakukan 

dengan tindakan penghematan untuk mengutamakan 

kebutuhan yang lebih penting, dan hanya memegang uang 

tunai seperlunya saja, hal ini bisa terlihat dari nilai rata-rata 

dari kedua indikator sebesar 4.092 dan 3.696.  

 

3. Preacautionary Motive 

     Precautionary Motive adalah antisipasi yang dilakukan 

dengan menyisihkan dana yang dimiliki untuk menghadapi 

kebutuhan tak terduga disaat pensiun. Tabel 4.9 berikut ini 

merupakan data statistik deskriptif yang mengukur 

pernyataan-pernyataan untuk mengukur motif berjaga-jaga 

(Precautionary Motive) responden. Dari data statistik deskriptif 

diatas nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konsep  

Precautionary Motive sebesar 3.667 yang berada pada interval 

3.41 sampai 4.20 yang berarti responden setuju untuk 

memilih sikap berjaga-jaga atau mengantisipasi keadaan 

setelah tidak lagi bekerja. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0.786 menunjukan bahwa jawaban responden tersebar 

diberbagai macam nilai yang ada.  
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     Dalam pengukurannya ternyata ketiga indikator berada 

pada interval jawaban  3.41 sampai 4.20 sama dengan rata-

rata dari konsep Precautionary Motive, dengan nilai rata-rata 

3.802 responden setuju jika menyisihkan penghasilan untuk 

kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga perlu dilakukan. 

Selain itu responden setuju jika mereka harus membatasi diri 

dalam menggunakan dana darurat yang dipersiapkan untuk 

masuk pada masa pensiun.   

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Rata-rata Variabel Penelitian 

Preacautionary Motive (n=162) 

No. Indikator Empirik Min Max Rata- 

rata 

Standar 

Deviasi 

1 Saya menyisihkan sebagian 

dari penghasilan saya 

untuk kebutuhan tak 

terduga dimasa yang akan 

datang. 

1 5 3.802 0.911 

2 Saya melakukan setoran 

rutin untuk kebutuhan tak 

terduga 

1 5 3.425 1.044 

3 Saya harus membatasi diri 

untuk menggunakan dana 

darurat yang disisihkan 

untuk kebutuhan tak 

terduga.  

1 5 3.771 

 

 

.900 

Rata-rata Kesadaran Pensiun 1 5 3.667 0.786 

Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
Keterangan: Interval kategori jawaban 1.00-1.80 (tidak setuju); 1.81-
2.60 (kurang setuju); 2.61-3.40 (Ragu-ragu); 3.41-4.20 (setuju); 4.21-
5.00 (sangat setuju). 
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E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2006). Uji normalitas data yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov, masing-masing variabel yang digunakan 

signifikan pada α > 5% (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa 

data dalam penelitian ini terdistribusi normal (Supramono dan 

Utami, 2004). 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Instrumen Penelitian 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Signifikansi Keterangan 

Kesadaran 

Pensiun 

1.301 0.068 Normal 

Self Control 1.234 0.095 Normal 

Precautionary 

Moive 

2.247 0.082 Normal 

 Sumber: lampiran 6 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Hasil pengujian dari table 4.10 diatas menunjukan bahwa 

nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua variabel yang di uji 

memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0.05. 

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal.  
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2. Uji Heterokedastisitas 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas, atau dengan  kata lain metode regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas 

memerlukan sebuah alat yang menghasilkan grafik scatterplot, 

kemudian dari grafik tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya 

suatu pola tertentu, jika titik-titik dalam grafik plot tidak ada 

pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

Gambar  4.1 

Hasil Uji Heterokedastisitas Self Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Gambar  4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas Precautionary Motive 

 

 

 

 

 

                Sumber: lampiran … hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

 

 

 

     Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Dari grafik scatterplot pada gambar diatas dapat dilihat 

bahwa titik-titik pada grafik plot ada pola tertentu serta 

menyebar di atas dan di bawa angka nol pada sumbu Y. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 

dalam model regresi pada penelitian ini.  

 

3. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen.  
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Tabel 4.11 

       Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Kesadaran Pensiun 0.900 1.112 

Self Control 0.900 1.112 

Sumber: lampiran 5 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada tabel 4.11 

menunjukan bahwa perhitungan nilai Tolerance semua 

variabel independen memiliki nilai yang berada diatas nilai cut 

off sebesar 0.1 dan hasil perhitungan Variance Inflation Factor 

(VIF) untuk masing-masing variabel indepeden berada di 

bawah nilai cut off sebesar 10. Hasil pengujian ini 

menunjukan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara 

variabel independen yang ada.  

 

F. Pengujian Hipotesis Penelitian  

Setelah asumsi-asumsi dasar dapat dipenuhi maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan dengan regresi berganda dan juga dengan 

menggunakan analisis jalur (path analysis), Kesadaran 

Pensiun(X1), Faktor Demografi-Status Akademik, Jenis 

Kelamin, Lama Kerja, Pendidikan Terakhir, dan Jumlah Anak 

yang Sudah Bekerja (X2), Self Control (X3) sebagai variabel 

independen (atau sebagai variabel intervening untuk X3) 

dengan Precautionary Motive (Y) sebagai variabel dependen.  
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1. Pengaruh Langsung Kesadaran Pensiun dan Faktor 

Demografi terhadap Precautionary Motive.  

Untuk menguji pengaruh Kesadaran pensiun dan Faktor 

Demografi (Status Akademik, Jenis Kelamin, Lama Kerja, 

Pendidikan Terakhir, dan Jumlah Anak yang Sudah Bekerja) 

terhadap precautionary motive, digunakan alat analisis regresi 

berganda dengan melihat nilai dari masing-masing variabel. 

Adapun rangkuman hasil perhitungan disajikan dalam tabel  

4.12. Untuk Uji Hipotesis pertama diketahui besarnya 

koefisien determinasi (R2) adalah 0.119  hal ini berarti 11.9% 

precautionary motive dijelaskan oleh kesadaran pensiun dan 

faktor status pegawai. Sedangkan sisanya 88.1% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.  

Tabel 4.12 memberikan gambaran bahwa adanya pengaruh 

yang positif antara kesadaran pensiun terhadap precautionary 

motive, hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien arah regresi 

kesadaran pensiun (β1) yang positif, sebesar 0.344. Lebih 

lanjut hasil perhitungan ini menunjukan nilai probabilitas (p-

value) yang signifikan, yaitu sebesar 0.000 (< 0.10) untuk 

kesadaran pensiun dan 0.070 (<0.10) sehingga dapat 

dikatakan bahwa motif berjaga-jaga atau precautionary motive 

dipengaruhi oleh faktor kesadaran pensiun dan faktor status 

pegawai,  dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa 

kesadaran pensiun dan Faktor Demografi (Status Pegawai) 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap precautionary 

motive diterima.  
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Tabel 4.12 

Hasil Regresi Pengaruh Langsung Kesadaran Pensiun dan 

Faktor Demografi terhadap Precautionary Motive 

Variabel Independen Unstandardized 

Coefficient B 

Standardized 

Coefficient β 

t-

Value 

p-

Value 

(sign) 

H1: 

Kesadaran Pensiun 

FD-Stat Pegawai 

 

.344 

.495 

 

.321 

.103 

 

4.305 

1.738 

 

.000 

.070 

R2 

F 

Sig. F 

.119 

11.767 

.000 

H2: 

Kesadaran Pensiun 

FD-Jenis Kelamin 

 

.347 

.205 

 

.324 

.184 

 

4.332 

2.128 

 

.000 

.026 

R2 

F 

Sig. F 

.116 

11.316 

.000 

H3: 

Kesadaran Pensiun 

FD-Lama Kerja 

 

.364 

-.052 

 

.340 

-.222 

 

4.667 

-3.044 

 

.000 

.003 

R2 

F 

Sig. F 

.158 

14.902 

.000 

H4: 

Kesadaran Pensiun 

FD-Pend. Akhir 

 

.327 

.275 

 

.306 

.162 

 

4.097 

2.166 

 

.000 

.032 

R2 

F 

Sig. F 

.134 

12.335 

.000 

H5: 

Kesadaran Pensiun 

FD-Jumlah anak yg 

sdh bekerja 

 

.350 

-.479 

 

.327 

-.133 

 

4.404 

-1.791 

 

.000 

.075 

R2 

F 

Sig. F 

.126 

11.502 

.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Uji Hipotesis selanjutnya adalah kesadaran pensiun dan 

faktor jenis kelamin berpengaruh secara langsung terhadap 

motif berjaga-jaga (precautionary motive) dalam menghadapi 

masa pensiun.  

Dari tabel 4.12 diketahui besarnya koefisien determinasi 

(R2) untuk H2 adalah 0.116  hal ini berarti 11.6% precautionary 

motive dijelaskan oleh kesadaran pensiun dan faktor 

demografi (Jenis Kelamin). Sedangkan sisanya 88.4% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 

Oleh karena besarnya R2 hanya sebesar 11.6% hal ini 

menunjukan hubungan variabel kesadaran pensiun dan 

faktor demografi jenis kelamin terhadap precautionary motive 

lemah. Tabel 4.12 memberikan gambaran bahwa adanya 

pengaruh yang positif antara kesadaran pensiun terhadap 

precautionary motive, hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien 

arah regresi kesadaran pensiun (β1) yang positif, yaitu sebesar 

0.347. Lebih lanjut hasil perhitungan ini menunjukan nilai 

probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu sebesar 0.000 (< 

0.10) untuk kesadaran pensiun dan 0.026 (<0.10) untuk 

faktor jenis kelamin sehingga dapat dikatakan bahwa motif 

berjaga-jaga atau precautionary motive dipengaruhi oleh faktor 

kesadaran pensiun dan faktor jenis kelamin.  Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut maka H2 dalam penelitian ini 

diterima, karena faktor jenis kelamin dan kesadaran pensiun 

tidak bersama-sama berpengaruh terhadap motif berjaga-jaga 

untuk mengahdapi masa pensiun.  
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Hipotesis yang selanjutnya akan dilihat adalah H3 dengan 

faktor demografi Lama kerja. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 

4.12 diketahui besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 

0.158  hal ini berarti 15.8% precautionary motive dijelaskan 

oleh kesadaran pensiun dan faktor demografi Lama Kerja. 

Sedangkan sisanya 84.2% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model regresi ini. Tabel 4.12 juga memberikan 

gambaran bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

kesadaran pensiun dan faktor lama kerja terhadap 

precautionary motive, hal ini ditunjukan dengan nilai 

probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu sebesar 0.000 (< 

0.10) untuk kesadaran pensiun dan 0.003 (<0.10) dan nilai 

koefisien arah regresi kesadaran pensiun yang positif, yaitu 

sebesar 0.364 dan nilai koefisien arah regresi faktor lama 

bekerja yang negatif sebesar (0.052). Berdasarkan hasil uji 

maka H3 yang menyatakan bahwa kesadaran pensiun dan 

faktor lama bekerja berpengaruh terhadap motif berjaga-jaga 

diterima.  

Hal berikut yang diuji dari hipotesis ini adalah kesadaran 

pensiun dan Faktor Demografi (Pendidikan Terakhir) terhadap 

motif berjaga-jaga dalam menghadapi masa pensiun, hasil 

perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel 4.12 diketahui 

besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0.134 hal ini 

berarti 13.4% precautionary motive dijelaskan dalam model ini. 

Sedangkan sisanya 86.6% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model regresi ini. Selanjutnya tabel diatas 

memberikan gambaran bahwa adanya pengaruh yang positif 
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antara kesadaran pensiun terhadap precautionary motive, hal 

ini ditunjukan dengan nilai koefisien arah regresi kesadaran 

pensiun yang positif, yaitu sebesar 0.327 dan nilai koefisien 

arah regresi faktor pendidikan terakhir yang positif sebesar 

0.275. Lebih lanjut hasil perhitungan ini menunjukan nilai 

probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu sebesar 0.000 (< 

0.10) untuk kesadaran pensiun dan 0.032 (<0.10) sehingga 

dapat dikatakan bahwa motif berjaga-jaga atau precautionary 

motive dipengaruhi oleh faktor kesadaran pensiun dan faktor 

pendidikan dari responden. Berdasarkan hasil perhitungan 

maka H4 pada penelitian ini diterima. 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah pengaruh 

antara kesadaran pensiun dan faktor jumlah anak yang sudah 

bekerja terhadap motif berjaga-jaga (precautionary motive) 

dalam menghadapi masa pensiun. Hasil uji ditampilkan pada 

tabel 4.12. Berdasarkan pada tabel 4.12 diketahui besarnya 

koefisien determinasi (R2) adalah 0.126 hal ini berarti 12.6% 

precautionary motive dijelaskan oleh kesadaran pensiun dan 

faktor demografi (jumlah anak yang sudah bekerja). 

Sedangkan sisanya 87.4% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model regresi ini. Selanjutnya tabel 4.12 diatas 

memberikan gambaran bahwa adanya pengaruh kesadaran 

pensiun yang positif, yaitu sebesar 0.350 dan nilai koefisien 

arah regresi untuk faktor jumlah anak yang sudah bekerja  

negatif sebesar (0.479). Lebih lanjut hasil perhitungan ini 

menunjukan nilai probabilitas (p-value) yang signifikan, yaitu 

sebesar 0.000 (< 0.10) untuk kesadaran pensiun dan 0.075 
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(<0.10) berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan 

bahwa motif berjaga-jaga atau precautionary motive 

dipengaruhi oleh kesadaran pensiun dan faktor jumlah anak 

yang sudah bekerja, sehingga H5 dalam penelitian ini diterima.  

 

2. Pengaruh Tidak Langsung Kesadaran Pensiun dan Faktor 

Demografi terhadap Precautionary Motive, melalui 

Precautionary Motive sebagai variabel intervening. 

H6 dalam penelitian ini akan menguji pengaruh secara 

tidak langsung dari faktor demografi status pegawai dan 

kesadaran pensiun terhadap motif berjaga-jaga melalui 

perilaku pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan 

keuangan, karena ada variabel intervening dalam pengujian 

hipotesis ini maka akan digunakan analisis jalur (path 

analysis) untuk melihat apakah ada pengaruh tidak langsung 

kesadaran pensiun dan faktor status pegawai terhadap motif 

berjaga-jaga untuk menghadapi masa pensiun melalui 

perilaku pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan 

keuangan. Hasil output SPPS pada Tabel 4.17 dibawah dan 

gambar 4.3 berikut. 

Pada persamaan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran 

pensiun dan faktor status pegawai terhadap self control 

diketahui nilai F-Test  adalah sebesar 9.224 dengan tingkat 

signifikan 0.000 untuk kesadaran pensiun dan 0.009 untuk 

faktor status pegawai. Untuk persamaan kedua yaitu 

pengaruh kesadaran pensiun dan faktor status pegawai 

terhadap precautionary motive melalui self control sebagai 
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variabel intervening, diketahui nilai F-Test adalah sebesar 

13.854 dan nilai signifikansi adalah 0.004 untuk kesadaran 

pensiun,  0.089 untuk faktor status pegawai dan 0.000 untuk 

self control. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0.10 

maka model regresi dapat digunakan untuk dilakukan analisis 

selanjutnya. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Analisis Jalur H6 

Pengaruh Antar Variabel Standarized 

Coefficients 

T-test Sig. 

Kesadaran Pensiun & 

FD Status Pegawai ke 

Self Control 

 Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

 FD Status Pegawai 

Nilai F-Test = 9.224 

R-Square    = 0.104 

 

 

 

 

0.322 

0.330 

 

 

 

 

4.272 

3.992 

 

 

 

 

0.000 

0.009 

Kesadaran Pensiun & FD 

Status Pegawai terhadap 

Precautionary Motive 

melalui Self Control 

sebagai variabel 

intervening. 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

FD Status Pegawai 

 Self control 

Nilai F-Test =13.854 

R-Square     =  0.208 

 

 

 

 

 

 

 

0.220 

0.122 

0.315 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.935 

1.710 

4.214 

 

 

 

 

 

 

 

0.004 

0.089 

0.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Dari kedua persamaan tersebut dapat dilihat bahwa faktor 

status pegawai dapat berpengaruh tidak langsung terhadap 

precautionary motive melalui self control, namun faktor status 

pegawai tidak berpengaruh langsung terhadap precautionary 

motive. Koefisien jalur akan dihitung dengan membuat dua 

persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang 

menunjukan hubungan yang dihipotesikan yaitu pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung, dalam hal ini ada dua 

persamaan, dan persamaan tersebut adalah: 

Self Control    =b1KP+b2Fak.SP+e1                    

PrecautionaryMotive=b1KP+b2Fak.SP+b3SC+e2 

Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi: 

1. Self Control = 0.322KP+0.330Fak.SP 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.104 besarnya e1=√(1-

0.104)= 0.946 

2. PrecautionaryMotive=0.220KP+0.122Fak.SP+ 0.315SC. 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.208, besarnya e2=√(1-

0.208)= 0.889 

Gambar 4.3 

Model Analisis Jalur H6 

     

 

 

 

 

 

 

       Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Interpretasi dari analisis jalur dapat dilakukan sebagai 

berikut. Total pengaruh variabel kesadaran pensiun dan faktor 

status pegawai terhadap variabel Precautionary Motive dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Pengaruh langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Status Pegawai terhadap  

Precautionary Motive    = 0.220 x 0.122 

       = 0.026 

Pengaruh tidak langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Status Pegawai ke Self-Control 

ke Precautionary Motive  

      = 0.322 x 0.330) x 0.315 

      = 0.033 

Sehingga total pengaruh kesadaran pensiun dan faktor 

demografi (status pegawai) ke Precautionary Motive adalah: 

= 0.026 + 0.033 

= 0.059 

Dari hasil uji terlihat bahwa variabel kesadaran pensiun 

dan faktor status pegawai dapat berpengaruh secara langsung 

ke Precautionary Motive, namun juga dapat berpengaruh 

secara tidak langsung dengan melalui variabel intervening self 

control. Besarnya pengaruh langsung adalah 0.026 sedangkan 

besarnya pengaruh tidak langsung  adalah 0.033. Oleh karena 

pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung 

maka, pengaruh variabel intervening self control merupakan 

variabel yang menjelaskan pengaruh kesadaran pensiun dan 

faktor status pegawai terhadap Precautionary Motive. 
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H7 dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh 

secara tidak langsung dari faktor demografi jenis kelamin dan 

kesadaran pensiun terhadap motif berjaga-jaga melalui 

perilaku pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan 

keuangan, karena ada variabel intervening dalam pengujian 

hipotesis ini maka akan digunakan analisis jalur (path 

analysis) untuk melihat apakah ada pengaruh tidak langsung 

kesadaran pensiun dan faktor jenis kelamin terhadap motif 

berjaga-jaga untuk menghadapi masa pensiun melalui 

perilaku pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan 

keuangan. Hasil output SPPS pada Tabel 4.18 dibawah dan 

gambar 4.4 berikut. 

Pada persamaan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran 

pensiun dan faktor jenis kelamin terhadap self control 

diketahui nilai F-Test  adalah sebesar 11.811 dengan tingkat 

signifikan 0.000 untuk kesadaran pensiun dan 0.023 untuk 

faktor jenis kelamin. Dari persamaan pertama dapat dilihat 

bahwa kesadaran pensiun dan faktor jenis kelamin 

berpengaruh terhadap precautionary Motive. Untuk persamaan 

kedua yaitu pengaruh kesadaran pensiun dan faktor jenis 

kelamin terhadap precautionary motive melalui self control 

sebagai variabel intervening, diketahui nilai F-Test adalah 

sebesar 13.854 dan nilai signifikansi adalah 0.004 untuk 

kesadaran pensiun,  0.089 untuk faktor jenis kelamin dan 

0.000 untuk self control. Oleh karena probabilitas lebih kecil 

dari 0.10 maka model regresi dapat digunakan untuk 

dilakukan analisis selanjutnya.  
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Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukan 

hubungan yang dihipotesikan, dalam hal ini ada dua 

persamaan, dan persamaan tersebut adalah: 

Self control    =b1KP+b2Fak.JK+e1                    

PrecautionaryMotive=b1KP+b2Fak.JK+b3SC+e2 

Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi: 

1. Self control    = 0.329KP-0.171Fak.JK 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.129 besarnya e1=√(1-

0.129)= 0.933 

2. PrecautionaryMotive=0.214KP+0.141Fak.JK+ 0.335SC. 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.213, besarnya e2=√(1-

0.213)= 0.887 

Interpretasi dari analisis jalur dapat dilakukan sebagai 

berikut. Total pengaruh variabel kesadaran pensiun dan faktor 

jenis kelamin terhadap variabel Precautionary Motive dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Pengaruh langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Jenis Kelamin terhadap 

Precautionary Motive   = 0.214 x 0.141  

                       = 0.030 

Pengaruh tidak langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Jenis Kelamin ke  Self-Control 

ke Precautionary Motive  

      = 0.329 x (-0.171) x 0.334 

      = -0.018 
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Sehingga total pengaruh kesadaran pensiun dan faktor jenis 

kelamin ke Precautionary Motive adalah: 

= 0.030 + (-0.018) 

= 0.012 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Analisis Jalur H7 

Pengaruh Antar Variabel Standarized 

Coefficients 

T-test Sig. 

Kesadaran Pensiun 

FD Jenis Kelamin 

Self Control 

 Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

 FD Jenis Kelamin 

Nilai F-Test = 11.811 

R-Square    = 0.129 

 

 

 

 

0.329 

-0.171 

 

 

 

 

4.434 

-2.298 

 

 

 

 

0.000 

0.023 

Kesadaran Pensiun & FD Jenis 

Kelamin terhadap 

Precautionary Motive melalui 

Self Control sebagai variabel 

intervening. 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

FD Jensi Kelamin 

 Self control 

Nilai F-Test =14.240 

R-Square     =  0.213 

 

 

 

 

 

 

0.214 

0.141 

0.334 

 

 

 

 

 

 

 

2.854 

1.964 

4.412 

 

 

 

 

 

 

0.005 

0.051 

0.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Gambar 4.4 

Model Analisis Jalur H7 

     

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Hasil uji hipotesis ini  dengan menggunakan analisis jalur 

terlihat bahwa nilai pengaruh langsung kesadaran pensiun 

dan faktor jenis kelamin terhadap Precautionary Motive 

sebesar 0.030, dan pengaruh tidak langsung kesadaran 

pensiun dan faktor jenis kelamin terhadap Precautionary 

Motive melalui self control sebesar (-0.018). Hasil uji ini 

menunjukan bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari 

nilai pengaruh tidak langsung, terhadap Precautionary Motive. 

oleh karena pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh 

tidak langsung maka pengaruh variabel intervening self control 

dapat diabaikan, sehingga hasil penelitian ini lebih 

menekankan kepada pengaruh langsung kesadaran pensiun 

dan faktor jenis kelamin terhadap Precautionary Motive.  
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Tabel 4.15 mencoba menggambarkan hasil output dari 

hipotesis kedelapan, dimana H8 dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa ada pengaruh secara tidak langsung dari 

faktor lama bekerja dan kesadaran pensiun terhadap motif 

berjaga-jaga melalui perilaku pengendalian diri (self control) 

dalam pengelolaan keuangan, karena ada variabel intervening 

dalam pengujian hipotesis ini maka akan digunakan analisis 

jalur (path analysis).  

Pada persamaan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran 

pensiun dan faktor lama bekerja terhadap self control 

diketahui nilai F-Test  adalah sebesar 9.062 dengan tingkat 

signifikan 0.000 untuk kesadaran pensiun dan 0.002 untuk 

faktor lama bekerja. Dari persamaan pertama dapat dilihat 

bahwa kesadaran pensiun dan faktor lama bekerja 

berpengaruh terhadap precautionary Motive. Untuk persamaan 

kedua yaitu pengaruh kesadaran pensiun dan faktor lama 

bekerja terhadap precautionary motive melalui self control 

sebagai variabel intervening, diketahui nilai F-Test adalah 

sebesar 16.364 dan nilai signifikansi adalah 0.001 untuk 

kesadaran pensiun,  0.003 untuk faktor lama bekerja dan 

0.000 untuk self control. Oleh karena probabilitas lebih kecil 

dari 0.10 maka model regresi dapat digunakan untuk 

dilakukan analisis selanjutnya.  
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Jalur H8 

Pengaruh Antar Variabel Standarized 

Coefficients 

T-test Sig. 

Kesadaran Pensiun 

FD Lama Kerja 

Self control  

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

 FD Lama bekerja 

Nilai F-Test = 9.062 

R-Square    = 0.102 

 

 

 

 

0.319 

0.232 

 

 

 

 

4.240 

3.096 

 

 

 

 

0.000 

0.002 

Kesadaran Pensiun & FD Lama 

Kerja terhadap Precautionary 

Motive melalui Self Control 

sebagai variabel intervening. 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

FD Lama Bekerja 

 Self control 

Nilai F-Test =16.364 

R-Square     =  0.237 

 

 

 

 

 

0.245 

-0.209 

0.297 

 

 

 

 

 

 

3.343 

-2.999 

4.050 

 

 

 

 

 

 

0.001 

0.003 

0.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukan 

hubungan yang dihipotesikan, dalam hal ini ada dua 

persamaan, dan persamaan tersebut adalah: 

Self control =b1KP+b2Fak.LK+e1                    

PrecautionaryMotive=b1KP+b2Fak.LK+b3SC+e2 

Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi: 
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1. Self control   = 0.319KP-0.232Fak.LK 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.102 besarnya e1=√(1-

0.102)= 0.947 

2. PrecautionaryMotive=0.245KP-0.209Fak.LK+ 0.297SC. 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.237, besarnya e2=√(1-

0.237)= 0.873 

Gambar 4.5 

Model Analisis Jalur H8 

     

 

 

 

 

 

 

         Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Interpretasi dari analisis jalur dapat dilakukan sebagai 

berikut. Total pengaruh variabel kesadaran pensiun dan faktor 

lama bekerja terhadap variabel Precautionary Motive dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Pengaruh langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Lama Bekerja terhadap  

Self control     = 0.245 x (-0.209)  

                       = -0.051 

Pengaruh tidak langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor lama kerja ke  Self-Control ke 

Precautionary Motive  
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      = 0.319 x 0.232 x 0.297 

      = 0.021 

Sehingga total pengaruh kesadaran pensiun dan faktor lama 

bekerja ke Precautionary Motive adalah: 

= (-0.051) + 0.021 

= -0.03 

Dari hasil uji hipotesis ini terlihat bahwa nilai pengaruh 

langsung kesadaran pensiun dan faktor lama bekerja terhadap 

Precautionary Motive sebesar (-0.051), dan pengaruh tidak 

langsung kesadaran pensiun dan faktor lama bekerja terhadap 

Precautionary Motive melalui self control sebesar 0.021. Hasil 

uji ini menunjukan bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil  

dari nilai pengaruh tidak langsung, sehingga self control 

sebagai variabel intervening dapat digunakan untuk melihat 

pengaruh tidak langsung kesadaran pensiun dan faktor lama 

bekerja terhadap  Precautionary Motive.  

Tabel 4.16 mencoba untuk menggambarkan hasil output 

dari H9, yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara tidak 

langsung dari faktor pendidikan terakhir dan kesadaran 

pensiun terhadap motif berjaga-jaga melalui perilaku 

pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan keuangan, 

karena ada variabel intervening dalam pengujian hipotesis ini 

maka akan digunakan analisis jalur (path analysis).  
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Gambar 4.6 

Model Analisis Jalur H9 

     

 

 

 

 

 

 

         Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Persamaan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran 

pensiun dan faktor pendidikan  terhadap precautionary Motive 

diketahui nilai F-Test  adalah sebesar 9.210 dengan tingkat 

signifikan 0.000 untuk kesadaran pensiun dan 0.000 untuk 

faktor pendidikan terakhir. Dari persamaan pertama dapat 

dilihat bahwa kesadaran pensiun dan faktor pendidikan 

terakhir berpengaruh terhadap precautionary Motive. Untuk 

persamaan kedua yaitu pengaruh kesadaran pensiun dan 

faktor pendidikan terhadap precautionary motive melalui self 

control sebagai variabel intervening, diketahui nilai F-Test 

adalah sebesar 15.319 dan nilai signifikansi adalah 0.008 

untuk kesadaran pensiun,  0.012 untuk faktor pendidikan 

dan 0.000 untuk self control. Oleh karena probabilitas lebih 

kecil dari 0.10 maka model regresi dapat digunakan untuk 

dilakukan analisis selanjutnya. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Analisis Jalur H9 

Pengaruh Antar Variabel Standarized 

Coefficients 

T-test Sig. 

Kesadaran Pensiun 

FD Pendidikan Terakhir 

Precautionary Motive 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

 FD Pendidikan Terakhir 

Nilai F-Test = 9.210 

R-Square    = 0.104 

 

 

 

 

 

0.326 

0.307 

 

 

 

 

 

4.289 

4.090 

 

 

 

 

 

0.000 

0.000 

Kesadaran Pensiun & FD 

Lama Kerja terhadap 

Precautionary Motive 

melalui Self Control sebagai 

variabel intervening. 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

FD Pendidikan Terakhir 

 Self control 

Nilai F-Test =15.319 

R-Square     =  0.225 

 

 

 

 

 

 

0.202 

0.180 

0.319 

 

 

 

 

 

 

 

2.700 

2.543 

4.308 

 

 

 

 

 

 

 

0.008 

0.012 

0.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Selanjutnya akan dilihat koefisien jalur yang dihitung 

dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan 

regresi yang menunjukan hubungan yang dihipotesikan, 

dalam hal ini ada dua persamaan, dan persamaan tersebut 

adalah: 

Self control    =b1KP+b2Fak.PT+e1                    
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PrecautionaryMotive=b1KP+b2Fak.PT+b3SC+e2 

Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi: 

1. Self control = 0.326KP+0.307Fak.PT 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.104 besarnya e1=√(1-

0.104)= 0.946 

2. PrecautionaryMotive=0.202KP-0.180Fak.PT+ 0.319SC. 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.225, besarnya e2=√(1-

0.225)= 0.880 

Interpretasi dari analisis jalur dapat dilakukan sebagai 

berikut. Total pengaruh variabel kesadaran pensiun dan faktor 

pendidikan terakhir terhadap variabel Precautionary Motive 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Pengaruh langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Pendidikan Terakhir terhadap 

Precautionary Motive   = 0.202 x 0.180  

                       = 0.036 

Pengaruh tidak langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor Pendidikan Terakhir ke  Self-

Control ke Precautionary Motive  

      = 0.326 x 0.307 x 0.319 

      = 0.031 

 

 

Sehingga total pengaruh kesadaran pensiun dan pendidikan 

terkahir ke Precautionary Motive adalah: 

= 0.036 + 0.031 

= 0.067 
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Hasil uji hipotesis ini terlihat bahwa nilai pengaruh 

langsung kesadaran pensiun dan faktor pendidikan terakhir 

terhadap Precautionary Motive sebesar 0.036, dan pengaruh 

tidak langsung kesadaran pensiun dan faktor pendidikan 

terakhir terhadap Precautionary Motive melalui self control 

sebesar 0.031. Hasil uji ini menunjukan bahwa nilai pengaruh 

langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh tidak 

langsung, sehingga self control sebagai variabel intervening 

dapat diabaikan sebagai mediasi antara kesadaran pensiun 

dan faktor pendidikan terakhir terhadap Precautionary Motive.  

Pada tabel 4.17 mencoba untuk menggambarkan hasil 

output dari H10, yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara 

tidak langsung dari faktor jumlah anak yang sudah bekerja 

dan kesadaran pensiun terhadap motif berjaga-jaga melalui 

perilaku pengendalian diri (self control) dalam pengelolaan 

keuangan, karena ada variabel intervening dalam pengujian 

hipotesis ini maka akan digunakan analisis jalur (path 

analysis).  

Persamaan yang pertama yaitu pengaruh kesadaran 

pensiun dan faktor jumlah anak yang sudah bekerja terhadap 

precautionary Motive diketahui nilai F-Test  adalah sebesar 

8.949 dengan tingkat signifikan 0.000 untuk kesadaran 

pensiun dan 0.000 untuk faktor jumlah anak yang sudah 

bekerja. Dari persamaan pertama dapat dilihat bahwa 

kesadaran pensiun dan faktor jumlaha anak yang sudah 

bekerja berpengaruh signifikan terhadap precautionary Motive. 

Untuk persamaan kedua yaitu pengaruh kesadaran pensiun 
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dan faktor jumlah anak yang sudah bekerja terhadap 

precautionary motive melalui self control sebagai variabel 

intervening, diketahui nilai F-Test adalah sebesar 13.294 dan 

nilai signifikansi adalah 0.002 untuk kesadaran pensiun,  

0.081 untuk faktor jumlah anak yang sudah bekerja dan 

0.000 untuk self control. Oleh karena probabilitas lebih kecil 

dari 0.10 maka model regresi dapat digunakan untuk 

dilakukan analisis selanjutnya. 

 

Gambar 4.7 

Model Analisis Jalur H10 

     

 

 

 

 

 

 

          

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Analisis Jalur H10 

Pengaruh Antar Variabel Standarized 

Coefficients 

T-test Sig. 

Kesadaran Pensiun 

FD Jmlh Anak yg sudah bekerja 

Self Control 

 Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

 FD Jmlh anak yg sdh bekerja 

Nilai F-Test = 8.949 

R-Square    = 0.101 

 

 

 

 

 

0.316 

0.381 

 

 

 

 

 

4.205 

5.209 

 

 

 

 

 

0.000 

0.000 

Kesadaran Pensiun & FD Lama 

Kerja terhadap Precautionary 

Motive melalui Self Control 

sebagai variabel intervening. 

Variabel independen 

 Kesadaran Pensiun 

FD Jmlh anak yg sdh  bekerja 

Self control 

Nilai F-Test = 13.924 

R-Square     =0.209   

 

 

 

 

 

0.231 

-0.125 

0.303 

 

 

 

 

 

3.091 

-1.759 

4.065 

 

 

 

 

 

0.002 

0.081 

0.000 

Sumber: lampiran 7 hasil pengelolaan SPSS, 2013 

 

Dari hasil uji pada tabel diatas dapat dibuat koefisien jalur 

yang dihitung dengan membuat dua persamaan struktural 

yaitu persamaan regresi yang menunjukan hubungan yang 

dihipotesikan, dalam hal ini ada dua persamaan, dan 

persamaan tersebut adalah: 

Self Control   =b1KP+b2Fak.PT+e1                    

PrecautionaryMotive=b1KP+b2Fak.PT+b3SC+e2 
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Dari hasil output SPSS didapat persamaan regresi: 

1. Self Control   = 0.316KP+0.381Fak.AnakYgBekerja 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.101 besarnya e1=√(1-

0.101)= 0.948 

2. PrecautionaryMotive=0.231KP-0.125Fak.PT+ 0.303SC. 

Dan diketahui besarnya R2 = 0.209, besarnya e2=√(1-

0.209)= 0.889 

Interpretasi dari analisis jalur dapat dilakukan sebagai 

berikut. Total pengaruh variabel kesadaran pensiun dan faktor 

jumlah anak yang sudah bekerja terhadap variabel 

Precautionary Motive dapat dilihat sebagai berikut: 

Pengaruh langsung  

Kesadaran pensiun dan Faktor jumlah anak yang sudah 

bekerja terhadap Precautionary Motive   = 0.231 

x (-0.125)  

                      = -0.028 

Pengaruh tidak langsung  

Kesadaran pensiun dan jumlah anak yang sudah bekerja ke  

Self-Control ke Precautionary Motive = 0.316 x 0.381 x 0.303 

      = 0.036 

Sehingga total pengaruh kesadaran pensiun dan pendidikan 

terkahir ke Precautionary Motive adalah: 

= -0.028 + 0.036 

= 0.008 

Hasil uji hipotesis ini terlihat bahwa nilai pengaruh 

langsung kesadaran pensiun dan faktor jumlah anak yang 

sudah bekerja terhadap Precautionary Motive sebesar (-0.028), 
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dan pengaruh tidak langsung kesadaran pensiun dan jumlah 

anak yang sudah bekerja terhadap Precautionary Motive 

melalui self control sebesar 0.036. Hasil uji ini menunjukan 

bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan nilai 

pengaruh tidak langsung, sehingga self control sebagai variabel 

intervening mampu memediasi pengaruh tidak langsung 

kesadaran pensiun dan faktor jumlah anak yang sudah 

bekerja terhadap Precautionary Motive.   

G. Pembahasan 

Setiap orang yang bekerja memiliki batas kemampuan 

dalam bekerja dan menghasilkan uang, akan ada masa 

dimana mereka sudah tidak bisa lagi bekerja secara produktif. 

Mereka kemudian masuk pada masa pensiun, dimana masa 

pensiun bukan berarti terlepas dan terbebas dari segala 

kebutuhan hidup. Sehingga setiap orang yang bekerja perlu 

untuk menyadari bahwa mereka akan masuk pada tahapan 

pensiun dengan keuangan yang dimiliki tidak lagi sama saat 

masih bekerja, pada hal saat masuk pada masa pensiun ada 

berbagai kebutuhan yang harus dicukupi. Oleh karena itu 

selagi masih ada pada masa produktif dalam hal ini saat 

masih bekerja perlu merencanakan dan mempersiapkan 

dengan mengantisipasi dan mengendalikan diri yang lebih dari 

pegawai bahwa mereka akan masuk pada tahap pensiun. 

Pegawai yang memiliki kesadaran akan masa pensiun pasti 

akan memiliki kemauan untuk mengetahui dan memahami 

pentingnya menyisihkan dana atau melakukan kegiatan 

dalam manghadapi keadaan atau kondisi setelah mereka tidak 
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lagi bekerja. Lebih lanjut menurut Gibson (2008) Kesadaran 

pensiun sendiri merupakan tindakan kehati-hatian seseorang 

dalam merencanakannya sehingga pada saat pensiun akan 

memiliki kualitas hidup yang baik, hal ini terkait dengan 

kebutuhan yang tak terhingga baik saat ini mau pun masa 

yang akan datang saat pensiun.   

Selnow (2003) mengatakan bahwa menabung bukan hanya 

sekedar menyimpan uang, namun lebih pada mengalokasikan 

dana pada beberapa kegiatan untuk masa pensiun, karena 

pada saat masuk masa pensiun ada banyak hal yang tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga diharapkan ada 

persiapan lebih awal, hal ini berkaitan dengan bagaimana 

seorang pegawai melakukan pencegahan lebih awal dengan 

mengendalikan setiap pendapatan dan pengeluaran yang 

dimiliki saat bekerja, sebelum masuk pada masa pensiun. 

Selain faktor kesadaran pensiun yang mempengaruhi sikap 

seorang pegawai untuk mengantisipasi ketidakpastian pada 

masa pensiun, faktor demografi juga merupakan hal yang 

diperhatikan, dalam penelitian ini faktor demografi yang 

dilihat terdiri dari status pegawai, jenis kelamin, lama bekerja, 

pendidikan terakhir dan jumlah anak yang sudah bekerja, 

dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata faktor demografi 

dan kesadaran pensiun dari pegawai yang menjadi responden 

dalam penelitian ini memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap motif berjaga-jaga untuk menghadapi 

masa pensiun.  
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Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 

responden cenderung memiliki kesadaran pensiun yang 

mempengaruhi secara langsung sikap mereka untuk 

mengantisipasi ketidakpastian akan kebutuhan-kebutuhan 

tertentu di masa yang akan datang. Hal ini terbukti dengan 

hasil uji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

kesadaran pensiun dan faktor status pegawai seseorang 

berpengaruh terhadap antisipasi yang dilakukan dalam 

menghadapi masa pensiun. Semakin sadar seorang pegawai 

terhadap masa pensiunnya maka semakin cenderung mereka 

untuk memiliki sikap berjaga-jaga (precautionary motive) 

dalam menghadapi masa pensiunnya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ternyata 

pegawai tetap UKSW merupakan pegawai tetap sangat 

berorientasi pada masa pensiun karena memiliki kesadaran 

untuk mempersiapkan masa pensiun dengan motif berjaga-

jaga selain itu dengan status pegawai tetap mereka lebih 

berantisipasi untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi 

dimasa setelah mereka tidak lagi bekerja. Hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Skinner (1988), menyatakan 

bahwa orang akan menyimpan lebih jika mereka memiliki 

pekerjaan yang berisiko tinggi, dan para pekerja swasta 

adalah kelompok yang paling banyak menyisihkan 

pendapatan untuk mengatisipasi keadaan setelah masuk pada 

masa pensiun. Selnow(2003) dan penelitian yang dilakukan 

oleh Brotoharjo (2007), setiap orang perlu menyisihkan 

sebagian uang atau pendapatannya untuk mempersiapkan 
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masa pensiun dan hari tua, dalam mempersiapkan masa 

pensiun menabung merupakan prioritas karena dengan dana 

yang ada seseorang dapat melakukan kegiatan untuk investasi 

dengan tujuan berjaga-jaga di masa yang akan datang. 

Selanjutnya hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian 

menunjukan bahwa kesadaran pensiun seorang pegawai dan 

jenis kelamin secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

bagaimana responden untuk mengantisipasi kondisi yang 

akan dihadapi ketika sudah tidak lagi bekerja. Adanya 

antisipasi yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan 

untuk mengendalikan perilaku penggunaan uang guna 

mencapai tujuan dan rencana yang telah ditentukan, hasil 

penelitian menunjukan bahwa ternyata kesadaran untuk 

menghadapi masa pensiun dan faktor jenis kelamin memiliki 

pengaruh terhadap motif berjaga-jaga. Selain faktor status 

pegawai dan jenis kelamin, hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa faktor lama bekerja  pegawai merupakan faktor yang 

mempengaruhi motif berjaga-jaga yang untuk menghadapi 

ketidakpastian akan masa pensiun, berdasarkan hasil 

penelitian ini kesadaran pensiun dari pegawai tetap UKSW 

yang merupakan responden dalam penelitian ini dan faktor 

lama mereka bekerja berpengaruh dalam antisipasi yang 

dilakukan oleh responden dalam mengahadapi masa pensiun, 

selain lama bekerja faktor demografi dalam penelitian ini 

seperti pendidikan terkahir dan jumlah anak yang telah 

bekerja menunjukan hasil yang sama bahwa kesadaran 

pensiun dan masing-masing faktor demografi yang diteliti 
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menujukan hasil yang signifikan atau berpengaruh terhadap 

antispasi yang dilakukan oleh pegawai dalam menghadapi 

masa pensiun mereka. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Raynata(2009) yang 

menyatakan bahwa lama bekerja tidak menunjukan 

kecenderungan antisipasi yang dimiliki untuk melakukan 

investasi demi kepentingan masa pensiun, sedangkan faktor 

pendidikan dan faktor jumlah anak yang telah bekerja 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Engen dan 

Jhonathan (2001)  bahwa orang yang pendidikan berpengaruh 

terhadap motif berjaga-jaga seseorang. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa faktor demografi dalam penelitian ini yakni 

status pegawai, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan, dan 

jumlah anak yang bekerja serta kesadaran pensiun 

berpengaruh terhadap motif berjaga-jaga dalam menghadapi 

masa pensiun. Semakin bervariasi atau berbeda-beda faktor 

demografi seorang pegawai maka mereka akan cenderung 

untuk berantisipasi dalam menghadapi ketidakpastian pada 

masa pensiun.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maurus (2007) bahwa seorang pegawai yang 

menyadari pentingnya masa pensiun akan membuat sebuah 

perencanaan yang matang dalam menghadapi masa 

pensiunnya, sehingga ada perilaku pengendalian diri(self 

control) untuk mengelolah  keuangan yang dimiliki, sehingga 

pada saat masuk didalam masa pensiun mereka tidak lagi 

mengalami kesulitan keuangan karena terjadi perubahan 
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seperti tidak lagi mendapat gaji yang sama seperti sebelum 

masuk pada masa pensiun, selain itu dapat dikatakan bahwa 

pengendalian diri(self control) dalam pengelolaan keuangan 

merupakan tindakan dimana pegawai tetap UKSW yang 

merupakan responden dalam penelitian ini bersedia menunda 

kepuasan mereka saat ini untuk menghadapi kondisi dimana 

mereka tidak lagi bekerja. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana perilaku pengendalian diri (self control) 

dalam pengelolaan keuangan menjadi variabel intervening, 

hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis jalur 

menunjukan bahwa ternyata kesadaran pensiun dan faktor 

demografi yang dilihat dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap motif berjaga-jaga (precautionary 

motive). dalam penelitian ini self control sebagai variabel 

intervening mampu untuk memediasi atau menjelaskan 

pengaruh tidak langsung antar variabel. Namun hipotesis H7 

dan H9  pada hasil pengujian menunjukan bahwa perilaku 

pengendalian diri (self control)  dalam pengujian hipotesis ini 

dapat diabaikan sebagai variabel intervening karena nilai 

pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, 

sedangkan suatu variabel dikatakan sebagai variabel 

intervening jika pengaruh tidak langsung itu lebih besar dari 

pengaruh variabel langsung. 

Berdasarkan hasil uji H6, H8, dan H10 self control sebagai 

variabel intervening dapat menjelaskan pengaruh tidak 

langsung antara kesadaran pensiun dan faktor status 



79 
 

pegawai, Lama bekerja dan jumlah anak yang telah bekerja 

terhadap motif berjaga-jaga (precautionary motive) hal ini 

menunjukan bahwa dengan faktor demografi yang ada dalam 

penelitian ini responden yang merupakan pegawai tetap harus 

mengendalikan diri dalam mengelola keuangan yang dimiliki 

untuk mengantisipasi perubahan saat mereka tidak lagi 

bekerja, hal ini didukung oleh tingkat kesadaran yang dimiliki 

oleh pegawai dimana mereka menyadari bahwa akan masuk 

pada tahapan atau masa pensiun. Kesadaran pensiun dan 

faktor demografi mengindikasikan bahwa para pegawai ingin 

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, oleh karena itulah mereka kemudian mengontrol 

setiap pengeluaran yang dimiliki, demi mengantisipasi 

perubahan keuangan pribadi setelah masuk pada masa 

pensiun. motif berjaga-jaga (precautionary motive). Selanjutnya 

dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

kesadaran pensiun pegawai dan faktor lama bekerja yang 

dimiliki oleh responden mereka akan semakin mengantisipasi 

setiap perubahan yang terjadi di masa yang akan dengan 

melakukan pencegahan, sebagai variabel intervening perilaku 

pengendalian diri (self control) dapat meningkatkan keinginan 

pegawai untuk mengantisipasi setiap kondisi saat tidak lagi 

bekerja  pengendalian diri yang dilakukan bertujuan agar saat 



80 
 

masuk pada masa pensiun mereka tidak mengalami kesulitian 

karena adanya perubahan-perubahan.  

Temuan dari penelitian ini kemudian mencoba menjawab 

masalah penelitian yang ada bahwa, kesadaran pensiun dan 

faktor demografi(status pegawai, jenis kelamin, lama bekerja, 

pendidika, dan jumlah anak yan sudah bekerja) secara 

langsung mempengaruhi motif berjaga-jaga dalam 

menghadapi masa pensiun dan memiliki pengaruh secara 

tidak langsung dengan perilaku pengendalian diri (self control) 

sebagai variabel intervening, walaupun pada H7 dan H9, self 

control sebagai variabel intervening dapat diabaikan untuk 

menjelaskan pengaruh tidak langsung antara kesadaran 

pensiun dan faktor demografi (jenis kelamin dan faktor 

pendidikan) terhadap motif berjaga-jaga dalam menghadapi 

masa pensiun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


