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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh dependency ratio muda, 
dependency ratio tua dan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap tabungan 
di Indonesia. Menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji data panel 
(2000-2016) pada 33 provinsi di Indonesia (561 observasi). Hasil penelitian menunjukkan 
variabel dependency ratio muda dan dependency ratio tua berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tabungan. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Per kapita 
berpengaruh positif dan singnifikan mempengaruhi tabungan di Indonesia. Kondisi ini 
segaligus membuktikan banhwa dependency ratio muda dan dependency ratio tua 
merupakan beban bagi pembangunan, karena negara harus membiayai penduduk yang 
berada pada usia tidak produktif. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk menekan angka 
kelahiran guna menurunkan dependency ratio muda, serta peningkatan kualitas kesehatan 
agar penduduk yang berada pada usia tua bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.   

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Dependency Ratio, Pengangguran. 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipotesis siklus hidup (Modigliani, 1970) berkontribusi besar untuk 
menetapkan argumen dari penelitian ini. Seperti yang dikemukakan oleh 
Modigliani (1970), individu merencanakan konsumsi mereka dan cenderung 
menabung untuk hidup mereka setelah pensiun untuk mengkonsumsi secara 
merata seumur hidup mereka karena seiap orang ingin kehidupan yang stabil. 
Terutama karena permintaan tenaga kerja tidak stabil dari waktu ke waktu, 
individu cenderung untuk menyimpan untuk menjalani hidup yang lebih stabil 
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setelah pensiun. Dengan demikian, rasio ketergantungan usia tua yang lebih 
tinggi menunjukkan proporsi yang lebih besar populasi tanpa penghasilan yang 
stabil dan tingkat tabungan yang lebih rendah.  

Dampak demografi pada tabungan tidak dapat disangkal. Hal ini bisa 
dilihat melalui partisipasi penduduk di pasar tenaga kerja. Peningkatan proporsi 
lansia maupun penduduk muda di masyarakat mencerminkan tingkat 
ketergantungan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam 
pasar tenaga kerja harus menyediakan kebutuhan konsumsi dan perewatan 
kesehatan yang lebih banyak (Tamu & McDonald, 2001). Selain itu, Chinn dan 
Prasad (2003) menyatakan bahwa demografi mempengaruhi tabungan dimana 
semakin tinggi proporsi lansia dan usia muda, semakin besar tekanan pada 
populasi yang produktif dan menyebabkan semakin rendah tabungan. 

Secara historis, telah banyak penelitian yang mengeksplorasi hubungan 
antara faktor demografi dengan tabungan. Coale dan Hoover (1958) telah menguji 
hubungan angka ketergantungan pemuda dengan tabungan dan menyimpulkan 
bahwa rasio yang lebih tinggi dari pemuda dalam distribusi populasi akan 
menginduksi tingkat tabungan lebih rendah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh 
Fry dan Mason (1982) dan Mason (1988) dalam penelitiannya menympulkan 
bahwa kehadiran anak-anak menginduksi rumah tangga untuk meningkatkan 
konsumsi dan mengurangi tabungan. Rasio ketergantungan anak-anak di negara-
negara Asia biasanya turun dengan penurunan angka kelahiran, dan diperkirakan 
akan terus menurun setidaknya selama 10 atau 15 tahun. Coale dan Hoover (1958) 
juga menyetujui bahwa tingkat tabungan dipengaruhi secara negatif oleh tingkat 
ketergantungan tinggi yang dikaitkan dengan kelahiran tinggi dan pertumbuhan 
usia penduduk yang tinggi. 

Sedangkan penelitian yang menyoroti rasio usia tua dilakukan oleh Heller 
dan Symansky (1997) yang menyoroti bahwa rasio usia tua dan ketergantungan 
anak telah berubah secara berbeda selama periode waktu yang berbeda karena 
telah berevolusi secara berbeda di masa lalu dan akan berevolusi secara berbeda di 
masa depan. literatur yang memfokuskan pada hubungan antara penuaan populasi 
dan tingkat simpanan telah dilakukan oleh (Guest (2006); Tobing (2011); 
Erlandsen & Nymoen (2008); dan Hock & Weil (2011)).  

Dewasa ini, hampir disemua negara ditemukan angka harapan hidup yang 
lebih panjang dan tingkat kelahiran yang lebih rendah. Tingginya angka harapan 
hidup menggambarkan rasio ketergantungan usia tua secara bertahap terus 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

78 
 

 

meningkat. Higgins & Williamson (1997) dan Higgins (1998) menemukan bahwa 
rasio ketergantungan usia tua merupakan komponen penting yang mempengaruhi 
menurunnya tingkat tabungan, sehingga mereka menyimpulkan adanya korelasi 
negatif antara rasio ketergantungan usia tua dan tingkat tabungan. 

Sedangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tabungan 
dilakukan oleh  (Bond et al (2010), Aghion dkk (2009). Teori pertumbuhan 
endogen (Barro dan Sala & Martin, 1995; dan Romer, 2006) menghubungkan 
produktivitas modal dari tabungan, menjelaskan hubungan positif antara 
pertumbuhan jangka panjang dan tingkat tabungan. Kemudian teori siklus untuk 
tabungan menjelaskan hubungan positif antara tabungan dan pertumbuhan 
pendapatan (Loayza et al, 2000). Maka, penting bagi pembuat kebijakan untuk 
mengetahui apa yang menentukan tingkat tabungan untuk merumuskan kebijakan 
yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Edwards (1996) menemukan 
bahwa tingkat pertumbuhan PDB merupakan penentu penting tabungan dan 
membahas kemungkinan hubungan dua arah. 

Beberapa penelitian telah menghasilkan pemahaman umum tentang 
pengaruh dependency ratio terhadap tabungan. Namun di Indonesia masih sangat 
sedikit penelitian dengan tema hubungan dependency ratio (muda maupun tua) 
terhadap tabungan. Selain itu, topik ini penting karena Indonesia sudah memasuki 
pase bonus demografi yang ditandai dengan rendahnya angka dependency ratio 
secara umum (dibawah 50 persen). Penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi di 
Indonesia dengan menganalis bagaimana pengaruh dependency rasio yang telah 
berdampak pada tabungan yang dialami selama periode tahun 2000 - 2016.  

Berdasarkan penjelasan diatas tentang faktor yang memengaruhi tingat 
tabungan di Idonesia, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis 
pengaruh Dependency ratio muda, dependency ratio tua dan peroduk domestic 
bruto perkapita terhadap tabungan di Indonesia tahun 2000-2016. Makalah ini 
selanjutnya pada bagian 2 menyajikan kalian liteatur, pada bagian 3 menyajikan 
metodologi penelitian yang digunakan pada bagian 4 menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan, dan pada bagian 5 menyajikan kesimpulan. 
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2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Tinjauan Teoritis 

Studi teoritis dan empiris yang dilakukan pada perilaku tabungan di negara 
berkembang telah mengidentifikasi variabel seperti tingkat bunga riil dan 
beberapa ukuran arus masuk modal (atau tabungan asing) sebagai variabel penting 
yang menentukan tabungan domestik (Arrieta, 1988). Selain faktor-faktor penentu 
yang disebutkan di atas, beberapa penelitian juga memasukkan variabel 
demografi, pertumbuhan ekonomi dan hambatan pasar kerja (pengangguan) ke 
dalam model untuk menginvestigasi pengaruhnya terhadap tabungan dalam 
negeri.  

 

2.2. Pengaruh Dependency Ratio Muda Terhadap Tabungan 

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang di bawah usia 15 
dan di atas 65 pada populasi sebagai rasio populasi usia kerja (usia 15-64). 
Eastwood, et al, (2012), telah menghasilkan rekonstruksi transisi menjadi tiga 
tahap yaitu fase pertama dimulai dengan peningkatan rasio ketergantungan karena 
ketergantungan usia muda (bagian yang terdiri dari usia 0-14) meningkat. Ini 
biasanya membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk melewatinya.  Pada fase 
kedua, rasio ketergantungan menurun karena ketergantungan usia muda turun. Hal 
ini karena generasi besar anak yang lahir dalam jeda waktu antara turunnya angka 
kematian dan turunnya angka kelahiran telah tumbuh dan generasi berikut jauh 
lebih kecil karena tingkat kelahiran yang menurun. Fase ini jauh lebih lama dari 
fase pertama dan biasanya memakan waktu sekitar 40 tahun untuk 
menyelesaikannya. Tahap ketiga terjadi ketika generasi besar dari tahap pertama 
telah pensiun dan oleh karena itu meningkatkan rasio ketergantungan melalui 
peningkatan ketergantungan usia tua fase ini diperkirakan memakan waktu sekitar 
50 tahun untuk menyelesaikan (Eastwood, et al, 2012). 

Lee et al. (2000) menganalisis efek transisi demografi pada tabungan di 
Taiwan.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat tabungan meningkat 
ketika rasio ketergantungan total menurun. Penelitian ini juga berhasil 
menemukan bahwa efek dari peningkatan angka harapan hidup dan penurunan 
angka kematian adalah ambigu karena orang hidup lebih lama, tetapi juga bekerja 
lebih lama karena kenaikan usia pensiun, menyebabkan efek berlawanan pada 
rasio ketergantungan usia tua, dan, akibatnya, pada tabungan. Selanjutnya 
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(Athukorala & Tsai, 2003) melakukan penelitian di negara yang saman periode 
1952-1999 memperoleh kesimpulan yang konsisten dengan hasil penelitian 
sebelumnya. Penelitian selanjutnya menggunakan model siklus hidup 
menggunakan tingkat tabungan agregat nasional, tingkat pertumbuhan 
pendapatan dan rasio ketergantungan pemuda menemukan hubungan negatif 
antara rasio ketergantungan pemuda dengan tabungan (Taylor & Williamson, 
1994). Rasio ketergantungan tinggi sering dikaitkan dengan tabungan rendah. 
Higgins (1998) membuktikannya dengan menggunakan analisis deret waktu dan 
regresi panel efek tetap pada sampel dari 100 negara untuk periode antara tahun 
1950-1989. 
H1: Dependency Ratio Muda berpengaruh negative terhadap tabungan 

 

2.3. Pengaruh Dependency Ratio Tua Terhadap Tabungan 

Dampak rasio ketergantungan pada tabungan tidak dapat disangkal, yang 
sebagian besar tercermin melalui partisipasi penduduk di pasar tenaga kerja. 
Peningkatan proporsi lansia di masyarakat mengarah ke tingkat ketergantungan 
yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam pasar tenaga 
kerja akan perlu untuk memastikan konsumsi lansia, yang agak besar karena 
kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan (Tamu & McDonald, 2001). Selain 
itu, Chinn dan Prasad (2003) menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan 
mempengaruhi tabungan, semakin tinggi proporsi lansia dan penduduk usia 
muda, semakin besar tekanan pada populasi produktif dan semakin rendah 
tabungan. 

Tamu dan McDonald (2001) menghitung tabungan nasional yang optimal 
untuk Jepang dan Australia untuk periode 1990-2050 menggunakan model 
Perwakilan-agen ekonomi terbuka kecil. Para penulis menyimpulkan bahwa untuk 
negara yang sudah menghadapi masalah populasi yang menua dengan cepat, 
seperti halnya Jepang, tabungan berkurang, sedangkan untuk Australia, di mana 
populasi yang menua diperkirakan akan terjadi tetapi pada tingkat yang rendah 
atau tidak signifikan mempengarui tabungan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia dan Kanada menunjukkan 
bahwa peningkatan pendapatan adalah penentu paling penting dari peningkatan 
tingkat tabungan selama periode 1871-1988 (Kanada) dan 1864-1988 (Australia), 
tetapi peningkatan proporsi penduduk usia kerja juga ditemukan secara positif 
mempengaruhi tingkat tabungan di Kanada, sedangkan hasil untuk Australia 
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ambigu. Hasilnya diperoleh dengan menerapkan pendekatan ekonometrik ko-
integrasi, kerangka waktu dibagi menjadi empat periode yang diekspresikan oleh 
variabel dummy (Wilson, 2000). 

Studi lain yang dilakukan Kim dan Lee (2008), yang menganalisis 
negara-negara G-7 (AS, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada dan Jepang) 
selama periode 1979-2001. Mereka memodelkan sampel yang terdiri dari negara-
negara G-7 untuk menganalisis pengaruh struktur usia pada tabungan swasta dan 
publik secara terpisah. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi rasio 
ketergantungan-semakin rendah tingkat tabungan, efek negatif menjadi lebih 
jelas dalam kasus tingkat tabungan publik karena pengeluaran pensiun dan 
perawatan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bloom dkk. (2007) 
mempelajari apakah kehadiran sistem jaminan sosial berdampak pada tingkat 
tabungan dan intensitasnya dalam konteks harapan hidup yang meningkat untuk 
panel dari 57 negara yang dianalisis selama periode 1960 - 2000. Para penulis 
melaporkan bahwa tingkat tabungan meningkat ketika harapan hidup meningkat, 
tetapi besarnya peningkatan sangat tergantung pada keberadaan sistem pensiun dan 
insentif pensiun (Bloom et al., 2007). 

H2: Dependency Ratio Tua berpengaruh negative terhadap tabungan 

 

2.4. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tabungan 

Teori pertumbuhan endogen (Barro dan Sala & Martin, 1995; dan Romer, 
2006) menghubungkan produktivitas modal dari tabungan, menjelaskan hubungan 
positif antara pertumbuhan jangka panjang dan tingkat tabungan. Kemudian teori 
siklus untuk tabungan menjelaskan hubungan positif antara tabungan dan 
pertumbuhan pendapatan (Loayza et al, 2000). Maka, penting bagi pembuat 
kebijakan untuk mengetahui apa yang menentukan tingkat tabungan untuk 
merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Edwards (1996) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan PDB merupakan 
penentu penting tabungan dan membahas kemungkinan hubungan dua arah. 

Sadi (2006), menggunakan data deret waktu 1971-2003 untuk mencari 
tahu faktor-faktor penentu tabungan domestik Iran. Hasilnya adalah semua 
pertumbuhan PDB, saldo saat ini, pertumbuhan penduduk, perubahan harga 
minyak dan hubungan pertukaran secara langsung terkait dengan tabungan, dan 
korelasi antara tingkat tabungan dan inflasi negatif. 
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Baharumshah et al. (2003) menyelidiki tingkat pertumbuhan perilaku 
tabungan di lima negara Asia. Berdasarkan data deret waktu dari 1960-1997, 
menggunakan VEC, menemukan bahwa tingkat pertumbuhan tabungan tidak 
membuat Granger menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara, 
kecuali Singapura. Ramesh (2009) menyelidiki arah kausalitas di 17 negara 
menggunakan VAR dan Model VEC. Studinya menemukan bahwa untuk 
sembilan negara, kausalitasnya adalah dari tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 
tingkat pertumbuhan tabungan, hanya dua negara, arah kausalitas dibalik. Ada 
empat negara di mana tidak ada kausalitas yang ditemukan. Dua arah kausalitas 
dua negara lainnya terdeteksi. Studi mereka berakhir dengan kesimpulan bahwa 
tingkat pertumbuhan PDB riil yang lebih tinggi berkontribusi pada pertumbuhan 
tabungan yang lebih tinggi. 

H3: PDB berpengaruh positif terhadap tabungan 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode eksplanasi, dilakukan di 
Indonesia  menggunakan data panel dengan data rentang waktu 2000-2016 dan 
data cross section dari 33 provinsi = 561 observasi. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan instansi lain yang 
terkait yang terdapat diseluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel 
penelitian sebagai berikut : 
1. Tabungan dalam negeri atau dana pihak ketiga adalah sumber dana yang 

diperoleh dari masyarakat luas yang diperoleh bank dapat menawarkan 
berbagai jenis tabungan yang terdiridari tiga jenis, yaitu: (1) Tabungan 
Giro, (2) Tabungan, (3) Tabungan Deposito. Data tabungan dalam negeri 
(SAV) dalam satuan milyar rupiah  

2. Dependency Ratio muda yang selanjutnya disingkat (DRm) adalah 
perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun dibandingkan 
dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.  

    
     

      
       

DRm adalah dependency ratio muda (P0-14) adalah jumlah penduduk usia 0-14 
tahun, P15-64 adalah jumlah penduduk usia 15-64. Satuan dari variabel 
dependency ratio (DRm) adalah pesentase 
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3. Dependency Ratio tua yang selanjutnya disingkat (DRt) adalah perbandingan 
antara jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah 
penduduk usia 15-64 tahun.  

    
     
      

       

DRt adalah rasio beban tanggungan (dependency ratio tua), P15-64 adalah 
jumlah penduduk usia 15-64 tahun dan P65+ adalah jumlah penduduk usia 65 
tahun keatas. Satuan dari variabel dependency ratio (DRt) adalah pesentase 

4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB per kapita) adalah 
jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 
perekonomian di suatu daerah di bagi jumlah penduduk daerah tersebut yang 
sering juga disebut PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, yang 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

                
    

∑        
        

Satuan dari variabel PDRB per kapita (X2) adalah Juta Rupiah 

 
3.1.1. Model Regresi Data Panel 

Model yang dipakai untuk menjelaskan variabel dependen tabungan 
dengan kemungkinan determinan demografi dan makroekonomi seperti 
Dependency ratio, PDRB per kapita. Model Persmaan regresi data panel yang 
akan digunakan yaitu: 

                                       

 

Dimana  :  SAV adalah tabungan  dalam negeri, DRm adalah Dependency ratio 
muda,  DRt adalah Dependency ratio tua, dan PDRBp adalah  Produk Domestik 
Regional BBruto  per kapita  

Adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan 
menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. 
Transformasi dalam bentuk logaritma natural dapat mengurangi masalah 
heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena transformasi yang memanpaatkan 
skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan nilai dari sepuluh kali 
lipat menjadi dua kali lipat (Gujarati 2007). Model yang digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan logaritma natural (ln) sehingga dugaan persamaan 
regresinya menjadi: 

                                           

 

3.1.2. Pemilihan Model  Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2007), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi 
data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara 
metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang 
digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. 
Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara 
metode Commom Effect atau metode Random Effect. 

  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Diskriptif 

Adapun nilai statistic diskriptif (Mean,  Median, Maximum, Minimum, 
Std. Dev., Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera, Probability, Sum, Sum Sq. Dev. Serta 
Observations) variabel Tabungan/dana pihak ketiga (DPK), Dependency Ratio 
Muda (DRm), Dependency Ratio Tua (DRt), Produk Domestik Regional Bruto 
per Kapita (PDRBp), serta Tingkat Pengangguran (TP) seperti terlihat pada tabel 
1, berikut ini. 

Tabel 1. Data Statistk Diskriptif Variabel Penelitian 

 lnDPK DRm DRt lnPDRBP lnTP 
 Mean  9,627440  42,82486  6,444090  10,78242  11,72545 
 Median  9,542925  44,21618  5,926637  10,76501  11,55567 
 Maximum  14,39931  69,76698  45,52090  14,24689  14,74893 
 Minimum  6,018593  0,000000  0,000000  7,349213  9,169102 
 Std. Dev.  1,484239  11,10257  3,594917  1,471076  1,197022 
 Skewness  0,459736 -1,447049  4,605259  0,082187  0,535746 
 Kurtosis  3,253059  7,325958  41,68285  2,664982  2,700033 
 Jarque-Bera  20,38723  607,2611  35445,16  3,121651  27,75350 
 Probability  0,000037  0,000000  0,000000  0,209963  0,000001 
 Sum  5179,563  23039,78  3466,920  5800,940  6308,293 
 Sum Sq.Dev.  1182,992  66194,37  6939,881  1162,103  769,4471 
 Observations  561 561 561 561 561 
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4.2. Uji Kelayakan Model  

4.2.1. Chow Test 

Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik 
antara Common Effect  dan  Fixed Effect 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 28.730550 (32,501) 0.0000 
Cross-section Chi-square 560.634696 32 0.0000 

 

Kreteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas (Prob.) F  > 0,05 
(ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang 
terpilih adalah Common Effect, tetapi jika < 0,05 maka model yang terpilih adalah 
Fixed Effect.  Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Eviews.9  pada table 2, 
diperoleh nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan 
dengan model Common Effect untuk kasus penelitian ini  

 

4.2.2. Husman Test 

Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik 
antara FE dan RE 

Tabel 3. Hasil Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 3.646065 4 0.4560 

 

Dari Tabel 3 nilai probabilitas (Prob.) Cross-section random. Jika nilainya 
> 0,05 maka model yang terpilih adalah Random Effect, tetapi jika < 0,05 maka 
model yang terpilih adalah FE. Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa nilai Prob. 
Cross-section random sebesar 0.4560 yang nilainya > 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model Random Effect lebih tepat dibandingkan dengan model 
Fixed Effect untuk penelitian ini.  
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4.2.3. Estimasi Model Regresi 
Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross 

section dan data time series. Model yang dipakai untuk menjelaskan variabel 
dependen tabungan domestik bruto dengan kemungkinan determinan demografi 
dan makroekonomi seperti Dependency ratio, tingkat pengangguran  dan PDRB 
per kapita. 

Model Persmaan regresi data panel yang akan digunakan yaitu : 

lnSAV = -0,6037-0,0136DRm - 0,0153DRt  + 0,7460lnPDRBp 

 

4.2.4. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil uji miltikolinieritas yang terdapat pada table 4. terrlihat bahwa 
tidak ada multikolinieritas dalam model regresi. Karena koefisien korelasi antara 
variabel indipenden < 0,08 

Tabel 4. Hasil Uji Mulitikolieritas 

 LnPDRBP DRm DRt 
lnPDRBP 1   
DRm -0.1985 1  
DRt 0.2247 0.1106 1 

 

4.2.5. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena 
regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi 
heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya Common Effect 
dan Fixed Effect saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, 
sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi Common Effect dan 
Fixed Effect masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) 
sedangkan RE sudah menggunakan Generalize Least Square (GLS) yang 
merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Karena  penelitian ini memilih 
RE, maka uji Heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. 

 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

87 
 

 

4.2.6. Uji F (Kelayakan Model)  

Berdasarkan hasil engolahan data diperoleh Hasil uji F dimana Nilai prob. 
F (Statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh Depedency Ratio Tua (DRt), Dependency Ratio Muda 
(DRm), Tingkat Pengangguran (lnTP) dan Produk Domestk Regional Bruto per 
Kapita (lnPDRBp) terhadap variabel Tabungan (lnDPK) di Indonesia adalah 
layak.  

Nilai R - Square besarnya 0,832416 menunjukkan bahwa proporsi 
pengaruh variabel dependency ratio muda, dependency ratio tua, tingkat 
pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap variabel 
tabungan sebesar 83,24%. Artinya, dependency ratio muda, dependency ratio tua 
dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita memiliki porsi terhadap variabel 
tabungan sebesar 83,24% sedangkan sisanya 16,76% (100% - 83,24%) 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. 

 

5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

5.1. Pengaruh Dependency Ratio Muda Terhadap Tabungan 

Tabungan nasional sangat penting untuk mempertahankan tingkat 
investasi yang lebih tinggi sebagai penentu utama ekspansi ekonomi yang 
berkesinambungan. Namun, kurangnya tabungan dan investasi sering terjadi di 
negara berkembang yang bisa juga disebabkan terus bertambahnya usia 
ketergantungan orang muda serta ketergantungan orang tua. Kegagalan dalam 
menghimpun tabungan yang cukup bisa membahayakan keberlanjutan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Diperoleh Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Depedency ratio muda 
sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dependency ratio muda 
berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, 
dependency ratio muda berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada taraf 
keyakinan 99%.  

Koefisien regresi dependency ratio muda bernilai negatif artinya pada saat 
jumlah rasio dependency ratio muda naik maka persentase tabungan akan 
mengalami penurunan. Begitu pula pada saat persentase dependency ratio muda 
turun maka persentase tabungan akan naik. Kenaikan dependency ratio muda 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

88 
 

 

sebesar 1 persen akan menurunkan nilai tabungan sebesar -0,013657, dan 
sebaliknya, penurunan prosentasi dependency ratio muda sebesar 1 persen akan 
menikkan persentase tabungan sebesar -0,013657 persen. 

Hasil penelitian ini menukan hubungan antara dependency ratio muda 
dengan tabungan berhubungan negatif artinya semamin tinggi dependency ratio 
muda, maka tingkat tabungan akan menurun. Kondisi ini bisa terjadi karena 
semakin tinggi beban tanggugan terhadap anak-anak yang belum produktif maka 
semakin banyak beban ekonomi yang harus digunakan untuk membiayai 
konsumsi dan berbagai keperluan lain untuk anak-anak tersebut, seperti 
penyediaan pasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang memeprlukan 
pengeluaran dan anggaran yang banyak sehingga akan mengurangi kemamuan 
menabung suatu masyarakat atau negara. Hasil penelitian ini menunjukkan 
kondisi ini juga terjadi dalam perekonomian Indonesia yang ditandai dengan 
hubungan yang negative antara dependency ratio muda dengan tingkat  
tanbungan.. 

Hasil kajian ini sesuai dengan hasil penelitian empiris yang telah 
dilakukan oleh Coale dan Hoover (1958) mengatakan bahwa dependency ratio 
muda yang tinggi yang dipengaruhi oleh angka kelahiran yang tinggi dan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh negatif terhadap tingkat 
tabungan. Demikian juga yang dilakukan oleh Fry dan Mason (1982) dan Mason 
(1988) mengatakan bahwa kehadiran anak-anak menginduksi rumah tangga 
untuk meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Taylor & Williamson, 
(1994), rasio ketergantungan pemuda hubungan negatif dengan tabungan. 

 

5.2. Pengaruh Dependency Ratio Tua Terhadap Tabungan 

Peningkatan proporsi lansia di masyarakat mengarah ke tingkat 
ketergantungan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam 
pasar tenaga kerja akan perlu untuk memastikan konsumsi lansia, yang agak 
besar karena kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan (Tamu & McDonald, 
2001). Pengaruh dependency ratio tua terhadap tabungan, karena nilai prob. t 
hitung 0.0033 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 
bebas dependency ratio tua berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 
tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, dependency ratio tua terhadap 
tabungan berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada taraf keyakinan 99%.  
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Koefisien regresi dependency ratio tua bernilai negatif artinya pada saat 
dependency ratio tua naik, maka tabungan dalam negeri juga turun. Pada saat 
dependency ratio tua turun maka jumlah tabungan juga akan meningkat. Begitu 
pula pada dependency ratio tua turun maka jumlah tabungan akan naik. 
Pertumbuhan persentasi dependency ratio tua sebesar 1 persen akan penurunan 
tabungan sebesar 0,015312 dan sebaliknya, penuruhan jumlah dependency ratio 
tua sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah tabungan sebesar 0,015312. 

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian empiris yang  
telah dilakukan Chinn dan Prasad (2003) menyimpulkan bahwa rasio 
ketergantungan mempengaruhi tabungan, semakin tinggi proporsi lansia semakin 
besar tekanan pada populasi produktif dan semakin rendah tabungan, kemudian 
temuan McDonald (2001) menghitung tabungan nasional yang optimal untuk 
Jepang dan Australia untuk periode 1990-2050 menggunakan model Perwakilan-
agen ekonomi terbuka kecil menyimpulkan bahwa untuk negara yang sudah 
menghadapi masalah populasi yang menua dengan cepat, seperti halnya Jepang, 
tabungan berkurang. 

 

5.3. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tabungan 

Pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah 
tabungan masyarakat. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita 
terhadap tabungan negative dengan nilai prob. t hitung 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita 
berpengaruh signifikan terhadap v tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, 
pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap tabungan 
berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 99%. 

Koefisien regresi Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita bernilai 
positif artinya pada saat produk domestic regional bruto per kapita naik, maka 
koefisien regresi tabungan juga naik. Pada saat persentasi Produk Domestic 
Regional Bruto Per Kapita naik maka jumlah tabungan juga akan mengalami 
peningkatan. Begitu pula pada saat persentasi Produk Domestic Regional Bruto 
Per Kapita turun, maka jumlah tabungan juga menurun. Pertumbuhan persentasi 
Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita sebesar 1 akan meningkatkan 
persentase tabungan sebesar 0,746057 persen dan sebaliknya, penuruhan 
persentase Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita sebesar 1 persen akan 
menurunkan persentase tabungan akan menurun sebesar 0,746057 persen 
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Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara pendapatan 
dengan tabungan bepengaruh positif dan signifikan pada alpa 0,1 persen, artinya 
semakin tinggi tingkat pendapatan (PDRB per kapita) maka tingkat tabungan 
semakin tinggi demikian sebaliknya. Sehingga temuan penelitian ini sesuai 
dengan teori Keynes yang menyatakan dalam teorinya mengenai kecenderungan 
untuk melakukan kegiatan konsumsi (propensity to consume) yang secara 
eksplisit menghubungkan antara tabungan dan pendapatan. Keynes menyatakan 
suatu fungsi konsumsi modern yang didasari oleh perilaku psikologis modern, 
yaitu apabila terjadi peningkatan pada pendapatan riil, peningkatan tersebut tidak 
digunakan seluruhnya untuk meningkatkan konsumsi, tetapi dari sisa pendapatan 
tersebut juga digunakan untuk menabung. 

Keynes juga berpendapat bahwa tabungan yang akan dilakukan oleh 
masyarakat tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan yang diperoleh 
masyarakat tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima, maka 
semakin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan olehnya. Namun tingkat 
pendapatan yang ada akan selalu terkait dengan tingkat konsumsi. Dari hubungan 
antara pendapatan dan konsumsi, maka Keynes mengemukakan suatu hukum 
yang dikenal dengan nama ―Psycological Law of Consumption‖. Hukum ini 

membahas tingkah laku masyarakat mengenai konsumsi bilamana dihubungkan 
dengan pendapatan. Hukum ini menyatakan bahwa, bilamana pendapatan naik, 
maka konsumsi pun naik, tetapi tidak sebanyak atau sebanding dengan kenaikan 
pendapatan. Setiap tambahan kenaikan pendapatan akan dipergunakan untuk 
konsumsi dan tabungan. Dari uraian di atas dalam teori Keynes, secara sederhana 
dirumuskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan (Y). Keynes 
merumuskan bahwa tabungan merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsikan. 

Hasil penelitain ini sesuai dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan 
Wilson, (2000) di Australia dan Kanada bahwa peningkatan pendapatan adalah 
penentu paling penting dari peningkatan tingkat tabungan selama periode 1871-
1988 (Kanada) dan 1864-1988 (Australia). 

 

6. KESIMPULAN 

Dari hasil empiris yang diperoleh Dependency ratio muda memiliki 
pengaruh negatif  dan signifikan terhadap tabungan, Dependency ratio tua 
berpengaruh negatif dan signifikan pada tabungan, Produk Domestik Regional 
Bruto Per Kapita bernilai positif dan berpengaruh signfikan terhadap tabungan di 
Indonesia periode tahun 2000-20016. 
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Penelitian ini berfokus pada hubungan dependency ratio muda dan tua, 
produk domestic regional pruto per kapita dan tingkat pengangguran pada 
tabungan di Indonesia artinya hanya menggunakan tiga variabel independent saja, 
Namun, ada variabel lain yang mempengaruhi tingkat tabungan di Indonesia yang 
tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini seperti jumlah uang beredar, suku 
bunga, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia yang masih tergolong negeri 
berkembang. Untuk itu penelitian masa depan dapat fokus pada mempelajari 
pengangguran dari negara lain misalnya dengan membagi negara-negara ke 
negara-negara berkembang, negara berkembang dan negara maju. Dengan 
demikian peneliti dapat mempelajari dampak ketidaksetaraan dalam ekonomi 
yang menyebabkan perbedaan yang mempengaruhi tingkat tabungan di negara 
tersebut. 
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