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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perilaku masyarakat terhadap sikap 

menabung yang terjadi di Desa Sungai Bakung. Perilaku masyarakat yang masih 

tradisional dalam menyimpan uang yang mereka miliki seperti disimpan di rumah 

dalam bentuk celengan. Masalah yang diteliti adalah bagaimana perilaku 

masyarakat Desa Sungai Bakung terhadap sikap menabung dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap 

sikap menabung. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat di Desa 

Sungai Bakung terhadap sikap menabung dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap sikap 

menabung.  

 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Bakung Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Subjek penelitian ini adalah 20 orang 

masyarakat di Desa Sungai Bakung. Objek penelitian ini adalah perilaku 

masyarakat terhadap sikap menabung. Teknik pengumpulan yang digunakan 

adalah wawancara. 

 

Hasil dari penelitian ini, Pertama: Perilaku masyarakat Desa Sungai 

Bakung yang tidak menabung di bank berjumlah 13 orang, dan perilaku 

masyarakat yang menabung di bank berjumlah 7 orang. Perilaku tersebut 

berhubungan dengan kegiatan menabung dan sesuai tolak ukur dalam teori 

perilaku konsumen konvensional. Kedua: Faktor–faktor yang mempengaruhi 

perilaku masyarakat yang tidak menabung di bank adalah karena beberapa faktor 

yaitu pengetahuan, keadaan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan ekonomi yaitu 

kurangnya informasi mengenai bank, seperti pekerjaan yang mereka miliki hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Faktor yang paling mempengaruhi 

perilaku masyarakat yang menabung di bank adalah keperluan yang 

mengharuskan mereka menabung di bank yaitu untuk mengumpulkan modal 

usaha, dan pendidikan anak, pengambilan gaji, penyetoran haji. 

 

 

 


