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ABSTRACT 

 

 Personal finance is a simple financial consept that already implemented 

by individuals in their lives. Personal finance consist of: investment planning, 

insurance, retirement planning, and estate planning. This research is a quality 

research that draws consumption pattern, investment and protection as indicators 

of financial planning of Sidoarjo people. Sample of participants pick randomly 

trough interview and direct observation of eight participants, data is analyzed by 

explorative method. As a result, family financial planning is still simple, partial 

and insidentially. It means this activity is without comprehensive planning. 

Investment, protection, and retirement planning are rane to do, also estate 

planning mostly unplan by participants respectively.  

 

Keywords: consumption pattern, investment, protection, retirement planning, and 

estate planning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Keluarga sejahtera merupakan idaman tiap orang, ternyata sehari-hari 

terlihat berbagai fenomena seperti orang tua kebingungan menyekolahkan anak ke 

SMA, orang bunuh diri karena stres terlilit hutang, anak sekolah bekerja mencari 

uang untuk biaya sekolah, bayi ditinggal di rumah sakit karena orang tuanya tidak 

mampu membayar biaya dokter, orang menjadi gila karena warisan orang tua 

habis dalam sekejap, seorang ibu ketahuan mencuri di supermarket untuk membeli 

obat anaknya, dan banyak persoalan yang lain. Apabila ditelusuri fenomena 

tersebut bermula karena kegagalan dalam perencanaan keuangan, lebih 

ekstremnya tidak melakukan perencanaan keuangan sama sekali.  

Konsep perencanaan keuangan pribadi (disebut personal finance), bukan hal 

baru dalam manajemen keuangan, akan tetapi masyarakat lebih familiar/tertarik 
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dengan corporate finance dibanding personal finance. Di Indonesia personal 

finance mulai berkembang awal tahun 2000, alasan yang mendasari personal 

finance di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat yaitu: a) Perubahan 

demografi (gaya hidup, perubahan populasi dari segi umur dan gender), b) 

Perpindahan tanggung jawab pensiun dari Negara/perusahaan ke individual, c) 

Kecenderungan menurunnya ikatan sosial antar anggota keluarga, seperti 

dukungan bagi orang tua yang telah jompo dari anaknya, d) Produk keuangan 

semakin beragam, kompleks dan canggih. Indonesia dengan jumlah penduduk saat 

ini 235 juta, sebagian besar masih menghadapi kendala dalam kesejahteraan 

hidup, ini terlihat dari indikasi pendapatan per kapita masyarakat baru mencapai 

US$2600 (bisnis keuangan.kompas, 2009).  

Tujuan keuangan setiap individu berbeda satu sama lain, tergantung dari 

berbagai faktor seperti: situasi individu, tujuan hidup, perilaku individu serta 

kebutuhan dari tiap individu. Bila diklasifikasikan secara spesifik, tujuan 

keuangan digolongkan dalam 5 kelompok yaitu: 

a) Proteksi atas risiko pribadi seperti meninggal terlalu dini, kehilangan 

kemampuan (cacat tetap), kehilangan asset/properti (kebakaran, 

pencurian), kehilangan pekerjaan/penghasilan (di PHK atau pensiun). 

b) Akumulasi asset atau kekayaan untuk tujuan dana darurat, biaya 

pendidikan anak, kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan investasi. 

c) Penyisihan dana untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun 

(meninggal terlalu lama, sakit-sakitan di masa tua). 

d) Pengurangan pajak atas semua pendapatan dan hasil investasi yang 

diterima. 

e) Perencanaan warisan bagi anak-anak yang ditinggalkan.  

Kelima tujuan tersebut dapat tercapai jika direncanakan sejak dini, dalam 

rentang waktu yang panjang. Berdasar hasil perhitungan dengan time value of 

money akan terlihat perencanaan yang dilakukan sejak dini menimbulkan biaya 

lebih kecil dan diperoleh manfaat paling optimal, dibanding dilakukan dengan 

waktu yang singkat. Sebagai contoh suatu keluarga memiliki anak saat ini berusia 

1 tahun, jika mereka berencana mulai menabung agar setelah 17 tahun menabung 
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hasilnya dipakai membiayai kuliah anaknya, diperkirakan total biaya kuliah 

sampai wisuda 100 juta, jika bunga bank 4% / tahun dapat dihitung besarnya uang 

yang harus ditabung tiap akhir tahun adalah Rp 4.219.765,-. Jika saat anaknya 

berumur 12 tahun baru menabung, maka besarnya uang yang harus ditabung tiap 

tahun Rp 18.462.788,-.   

Contoh tersebut dapat diterapkan untuk perencanaan kebutuhan hidup yang 

lain, misal merencanakan modal usaha, besarnya nilai pensiun, investasi, asuransi, 

dan lain-lain. Untuk menganalisis apakah perencanaan keuangan telah dilakukan 

keluarga, dapat digunakan beberapa indikator seperti pola konsumsi keluarga, 

pola investasi, pola proteksi. Bila dalam kehidupan seseorang memberi proporsi 

pembiayaan untuk investasi, proteksi, perencanaan hari tua dan distribusi 

kekayaan, maka dapat diindikasikan perencanaan keuangan keluarga telah 

dilakukan.      

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:  

1. Bagaimana pola konsumsi keluarga pada masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo? 

2. Bagaimana pola investasi keluarga pada masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo? 

3. Bagaimana pola proteksi keluarga pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo? 

4. Bagaimana perencanaan hari tua masyarakat Kabupaten Sidoarjo? 

5. Bagaimana perencanaan distribusi kekayaan masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengeksplorasi pola konsumsi keluarga pada masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Mengeksplorasi pola investasi keluarga pada masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo. 
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3. Mengeksplorasi pola proteksi keluarga pada masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo. 

4. Mengeksplorasi perencanaan hari tua masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 

5. Mengeksplorasi perencanaan distribusi kekayaan masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Studi empiris yang menjadi acuan adalah penelitian Suryadarma, Daniel 

et.al. (2005) yang meneliti pemantauan indikator kemiskinan masyarakat, dengan 

memakai kuesioner untuk mengumpulkan data rumah tangga, kepala rumah 

tangga dan anggota perempuan dalam keluarga. Sampel penelitian masyarakat 

desa Kedondong dan desa Jungpasir Kabupaten Demak, Jawa Tengah serta desa 

Cibulakan dan desa Parakantugu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Teknik analisis 

menggunakan Estimating Wealth dengan analisis komponen dasar (PCA), 

memanfaatkan informasi kepemilikan asset sebagai alternatif pencatatan 

pengeluaran konsumsi keluarga. Hasil penelitian menunjukan indikator 

kemiskinan untuk tiap desa berbeda tergantung spesifikasi desa tersebut, yang 

berarti dalam menangani tiap desa tergantung kearifan lokal dari desa tersebut. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan indikator untuk 

mengetahui pola konsumsi masyarakat, perbedaannya penelitian ini mencakup 

pola investasi, proteksi, perencanaan hari tua dan perencanaan distribusi kekayaan 

yang dilakukan masyarakat, dipakai sebagai indikator dalam perencanaan 

keuangan keluarga. Perbedaan yang lain adalah tujuan penelitian terdahulu hanya 

mengeksplorasi pola konsumsi masyarakat yang dijadikan indikator kemiskinan, 

penelitian ini mengeksplorasi perencanaan keuangan yang dilakukan masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Personal Finance 

Personal finance berarti melakukan proses perencanaan keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan keuangan pribadi dan keluarganya. Konsep ini memerlukan 
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proses perencanaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan disesuaikan tujuan 

keuangan individu. Perencanaan keuangan individu dikelompokan menjadi dua 

yaitu a) Perencanaan keuangan menyeluruh (comprehensive financial planning), 

b) Perencanaan keuangan untuk kebutuhan khusus (special need planning). 

Perbedaan mendasar hal tersebut terletak pada proses pelaksanaan perencanaan 

keuangan dan kebutuhan dari masing-masing individu. Perencanaan keuangan 

komprehenshif mencakup semua kebutuhan keuangan seseorang, termasuk 

manajemen risiko dan perencanaan asuransi, perencanaan investasi, perencanaan 

pajak, perencanaan hari tua serta perencanaan distribusi kekayaan. Perencanaan 

keuangan untuk kebutuhan khusus adalah perencanaan keuangan yang terfokus 

pada satu kebutuhan saja, (perencanaan pendidikan anak dari TK sampai 

perguruan tinggi, perencanaan biaya pernikahan anak, perencanaan membeli 

rumah, perencanaan membeli mobil, dan lain-lain. Namun sering terjadi saat 

merencanakan keuangan untuk kebutuhan khusus, menjadi titik awal melakukan 

perencanaan keuangan secara menyeluruh. 

 

Personal Finance Berdasarkan Siklus Hidup Manusia 

Berdasarkan siklus hidup manusia mulai dari bayi hingga meninggal, fase 

hidup manusia dikelompokan dalam 7 tingkatan yaitu: 

a). Fase anak-anak = mulai seseorang dilahirkan sampai tahap seseorang mulai 

mendapatkan penghasilan sendiri (dari aspek finansial sudah tidak bergantung 

pada orang tua). Fase ini waktunya cukup panjang, dari sisi finansial memerlukan 

biaya besar karena seseorang bergantung sepenuhnya pada orang tua dalam 

berbagai hal seperti kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, perlindungan, 

kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. 

b). Fase lajang = seseorang mulai melepas ketergantungan finansial terhadap 

orang tuanya, biasanya seseorang mulai melakukan perencanaan keuangan 

individu secara sederhana dan masih merupakan perencanaan keuangan jangka 

pendek (menyisihkan uang untuk ditabung sendiri, membantu ekonomi orang tua 

atau membantu biaya pendidikan adik). Setelah dirasa mencukupi, seseorang 

mulai merencanakan menikah atau membayar uang muka rumah.  
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   c). Fase awal pernikahan = seseorang mengalami peningkatan pengeluaran 

keuangan secara drastis karena muncul pengeluaran baru yang bernilai cukup 

besar dan jangka waktunya panjang (membayar angsuran rumah), mulai 

merencanakan proteksi untuk meminimalkan risiko yang akan dihadapi di 

kemudian hari (seperti PHK, mengalami kecelakaan hingga cacat, menderita 

penyakit kritis atau meninggal dunia). Seseorang juga harus menyisihkan dana 

secara rutin untuk menghadapi masa pensiun, karena program pensiun perusahaan 

kebanyakan nilainya kecil sehingga tidak mampu mengcover kebutuhan hidup di 

masa pensiun.  

d). Fase orang tua = seseorang mulai memiliki anak, ini memiliki implikasi 

langsung terhadap peningkatan pengeluaran seperti pengeluaran gaji pengasuh 

anak jika kedua orang tua bekerja, membeli berbagai keperluan anak (makanan, 

pakaian, susu, biaya kesehatan, dan lain-lain). Hendaknya orang tua juga 

mempersiapkan dana untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga perguruan 

tinggi disesuaikan dengan perencanaan keuangan mereka. 

e). Fase tua awal = kondisi ekonomi keluarga cukup mapan karena beberapa 

kebutuhan keuangan yang nilainya besar sudah selesai/lunas (angsuran rumah, 

angsuran mobil, biaya pendidikan anak, dll), namun masih terdapat beberapa 

kebutuhan yang harus terpenuhi seperti dana pensiun, biaya pernikahan anak, 

serta persiapan biaya kesehatan karena masalah kesehatan mulai sering muncul 

akibat berkurangnya daya tahan tubuh.   

 f). Fase awal pensiun = biasanya anak telah dewasa dan bekerja sehingga 

dapat dikatakan telah mandiri secara financial, namun pengeluaran keuangan tetap 

tinggi karena persoalan yang dihadapi juga bertambah seperti proteksi penyakit 

kritis dan kematian harus dipersiapkan agar tidak membebani anak dan keluarga 

yang lain.  

 g). Fase pensiun = seseorang diharapkan sudah memiliki  akumulasi 

pendapatan serta asset untuk menutup semua pengeluaran yang ada mulai saat 

tidak berpenghasilan sampai meninggal, pada fase ini pengeluaran untuk 

kesehatan cukup tinggi dan frekuensinya sering.  
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Usia harapan hidup seseorang dapat mencapai 70 tahun, sedang usia 

produktif seseorang hanya berkisar 35 tahun, ini berarti seseorang harus 

melakukan personal finance secara serius agar mampu mencukupi kebutuhan 

hidupnya, baik saat menghadapi kejadian di luar prediksi (kecelakan, PHK, 

meninggal terlalu dini) serta saat pensiun (tidak berpenghasilan lagi).  

 

Alasan Orang Tidak Melakukan Personal Finance 

Beberapa alasan yang mendasari seseorang tidak melakukan personal 

finance, yaitu:  

a) Tidak ada tujuan finansial yang jelas dan terukur (baik dari sisi nilai 

maupun waktu).  

Ini adalah persoalan yang mudah diperbaiki dengan syarat ada 

kesadaran/kemauan untuk menyusun tujuan finansial secara spesifik dan 

terukur. Contoh penetapan tujuan finansial, misalnya 3 tahun lagi 

seseorang harus membiayai anak sekolah di TK “ABC” selama 2 tahun, di 

SD “XYZ” selama 6 tahun dan seterusnya hingga ke perguruan tinggi. 

Berdasarkan contoh tersebut dapat digali informasi yang spesifik 

mengenai berapa besarnya biaya pendidikan di TK “ABC”, SD “XYZ” 

dan seterusnya, dengan time value of money dapat dihitung berapa biaya 

yang harus disiapkan mulai sekarang agar tujuan tersebut tercapai dengan 

mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhinya seperti tingkat 

inflasi, kenaikan biaya pendidikan per tahun, dll. Sering orang hanya 

menentukan tujuan secara abstrak dan dilakukan secara mendadak 

misalnya menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, hal ini 

menyulitkan dalam menghitung secara pasti berapa biaya riil yang harus 

disiapkan mulai sekarang agar tujuan tersebut tidak menyimpang dari 

rencana awal.      

b). Merasa tidak memiliki asset dan pendapatan / asset dan pendapatannya 

sudah cukup.  

Biasanya ini menjadi penghambat utama dalam personal finance karena 

diperlukan waktu lama untuk menumbuhkan kesadaran orang akan 
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pentingnya personal finance. Bisa dalam waktu singkat orang sadar akan 

pentingnya personal finance, karena ada peristiwa besar yang tidak 

terprediksi dan mempengaruhi kehidupan mereka dari sisi finansial, 

misalnya mengalami kecelakaan berat, divonis menderita penyakit kritis, 

sehingga harus di rumah sakit dalam jangka waktu lama padahal belum 

melakukan proteksi diri terhadap kejadian tersebut (tidak memiliki polis 

asuransi).  

c). Tidak mengetahui posisi keuangan keluarga.  

Orang mengalami kondisi ini, karena pengetahuan tentang keuangan 

terbatas atau beranggapan hal tersebut rumit dan tidak berguna atau tidak 

memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Jika hal ini dilakukan orang 

akan tahu besarnya asset yang dimiliki saat ini dan bentuknya apa saja, 

berapa besarnya kewajiban yang harus dilunasi serta waktu 

pembayarannya. Dari data tersebut, orang dapat menyusun aliran kas 

masuk dan keluar tiap bulannya, sehingga dapat diketahui besarnya 

penerimaan dan pengeluaran yang nantinya menjadi dasar dalam 

menyusun penjadwalan aliran kas.      

d). Tidak mengetahui cara menabung dan berinvestasi.  

Banyak yang beranggapan menabung berasal dari sisa pendapatan setelah 

dikurangi pengeluaran bulanan, ada juga yang menabung di rekening yang 

mudah diambil/ditarik, hal ini menyebabkan tidak tercipta budaya hidup 

hemat dengan menabung secara kontinyu. Kebanyakan orang hanya 

mengerti tabungan dan deposito, kenyataannya banyak produk keuangan 

yang dapat dipakai sebagai sarana investasi seperti asuransi, unit link, 

reksadana, obligasi, SBI, valas, saham, option/future. Hal ini 

mengakibatkan pola menabung dan investasi yang dilakukan hanya pada 

tabungan/deposito, sehingga dana tidak berkembang karena hasilnya lebih 

kecil dibanding dengan tingginya inflasi.    

e). Terlalu banyak pengeluaran yang dilakukan. 

Kondisi ini terjadi karena pola belanja yang buruk yang berorientasi pada 

pemenuhan keinginan daripada kebutuhan, sehingga banyak melakukan 
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transaksi pengeluaran yang seharusnya belum perlu. Selain itu dapat juga 

karena salah dalam melakukan pola pembayaran, dengan menggunakan 

kartu kredit bukan sebagai alat bantu pembayaran tetapi dipakai sebagai 

standby loan, jika tidak dikontrol secara cermat menimbulkan dampak 

pola belanja yang lebih mengutamakan pemenuhan keinginan dan 

menimbulkan beban pembayaran bunga cukup tinggi di kemudian hari.         

  

Tahapan Personal Finance  

Langkah-langkah dalam melakukan personal finance adalah:  

a) Menetapkan tujuan keuangan individu, tujuan keuangan disusun dari yang 

memerlukan dana kecil hingga besar serta dari yang merupakan kebutuhan 

jangka pendek sampai jangka panjang. Selain itu penetapan tujuan 

keuangan harus terukur dan realistis.   

b) Mengumpulkan data-data yang relevan, yang meliputi data tentang 

pribadi (usia, status perkawinan, jumlah anak, jumlah tanggungan), data 

tentang pendapatan (berasal dari mana dan berapa), data tentang 

pengeluaran (pengeluaran rutin keluarga, pribadi dan insidentil) dan data 

tentang asset/kekayaan (tabungan, investasi, rumah, asuransi, dll). 

c) Melakukan analisis dan evaluasi kondisi keuangan, harus dihitung 

bagaimana kondisi keuangan yang ada, dari sisi neraca akan terlihat 

apakah asset yang dimiliki cukup untuk mencover kewajiban-kewajiban 

serta seberapa lama kemampuan keuangan jika terjadi kondisi yang tidak 

diinginkan.    

d) Menyusun alternatif perencanaan keuangan sebaiknya harus feasible, 

detail dan sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan agar nantinya tidak jauh 

meleset dari yang direncanakan.  

e) Implementasi perencanaan keuangan, hendaknya dilaksanakan dengan 

benar sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan, alternatif yang dipilih 

merupakan alternatif yang terbaik dan paling layak untuk dilaksanakan.   

f) Monitoring hasil implementasi, setiap kurun waktu (tergantung panjang-

pendeknya rencana) harus selalu dimonitor karena alternatif yang telah 
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diimplementasi memiliki asumsi-asumsi yang dapat berubah. Apabila hasil 

implementasi menyimpang dari rencana, secepatnya harus direvisi 

sehingga tujuan keuangan tetap dapat tercapai. 

Keenam langkah tersebut merupakan urutan yang harus dilakukan secara 

kontinyu, jika hal ini dilakukan tanpa kesungguhan hasilnya akan menyimpang 

dari tujuan keuangan yang dinginkan.   

  

Pengertian Investasi dan Proteksi 

  Pada dasarnya investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu 

atau lebih dari suatu asset selama periode tertentu dengan harapan memperoleh 

penghasilan atau peningkatan nilai investasi (Jones, 1996), ini berarti tujuan 

investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor, baik sekarang maupun di 

masa mendatang. Bentuk investasi dikelompokan menjadi 2 yaitu: real asset dan 

financial asset. Real asset adalah bentuk investasi yang secara fisik dapat dilihat 

seperti: tanah, gedung, real estate, logam mulia (emas, permata, berlian). Finansial 

asset adalah klaim terhadap pihak perusahaan, klaim tersebut biasanya dinyatakan 

dalam bentuk sertifikat/surat berharga yang menunjukan kepemilikan asset 

keuangan seperti saham / obligasi. 

Investasi financial asset dikelompokan dalam 5 kategori yaitu: 1) Instrumen 

Pasar Uang merupakan instrument investasi yang memiliki jangka waktu kurang 

dari 1 tahun tetapi cukup likuid, biasanya berupa surat berharga atau hutang yang 

dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk meminjam dana masyarakat, 

contohnya: Sertifikat Bank Indonesia, negotiable certificate of deposit, 

commercial paper, repurchase agreements. 2) Surat Berharga Pasar Modal 

dengan Pendapatan Tetap merupakan surat hutang yang dikeluarkan perusahaan 

atau pemerintah untuk meminjam dana dari masyarakat, biasanya memiliki jangka 

waktu lebih dari 1 tahun dan memberikan bunga tetap selama masa berlakunya 

dan saat jatuh tempo. 3) Efek yang bersifat ekuitas (saham) merupakan surat bukti 

kepemilikan bagian modal pada perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen 

dan lain-lain menurut besar kecilnya modal disetor (yaitu saham biasa/common 

stock dan saham preferen/preferred stock). 4) Derivatif merupakan instrument 
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investasi di mana investor memperoleh kontrak yang menyatakan klaim legal 

terhadap nilai turunan dari efek utama, yang belum dimiliki baik bersifat 

penyertaan maupun hutang (tipe derifatif yaitu opsi dan futures). 5) 

Reksadana/Mutual Fund merupakan instrumen investasi tidak langsung yang 

dapat dijadikan alternatif investasi bagi pemodal kecil maupun pemodal yang 

tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menganalisa risiko investasi 

(jenis reksadana yaitu: reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham dan 

campuran).    

Hasil investasi (disebut return) sangat tergantung dari jenis instrumen 

investasi yang di belinya. Dalam melakukan investasi seorang investor 

dihadapkan dengan risiko, hubungan antara return dengan risiko berbanding lurus, 

artinya bila seorang investor mengharapkan return tinggi atas investasinya, maka 

harus menanggung tingkat risiko yang tinggi pula, demikian sebaliknya. Selain itu 

dalam memilih instrument investasi sangat dipengaruhi preferensi seseorang 

terhadap tingkat risiko, orang yang takut menanggung risiko tidak memilih 

instrumen investasi yang sangat berisiko walaupun tingkat pengembaliannya 

tinggi. 

  Dalam kehidupan kita tidak dapat memprediksi apa yang terjadi di 

kemudian hari, sering berbagai kondisi yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi 

seperti: sakit dan opname berhari-hari di rumah sakit, kecelakaan saat 

mengendarai motor/mobil, rumah terbakar karena arus pendek, kehilangan harta 

benda karena dicuri orang, meninggal usia muda di mana anak masih kecil, atau 

usia hidup setelah pensiun terlalu lama. Hal ini yang perlu direncanakan 

(manajemen risiko) sejak awal agar saat kondisi tersebut terjadi, tidak 

menimbulkan guncangan berat bagi keluarga. Contoh di atas merupakan risiko 

hidup yang mungkin dihadapi seseorang, yang harus diingat adalah kita hanya 

dapat meminimalkan risiko yang terjadi, bukan untuk menghilangkan risiko. 

Beberapa cara untuk memperlakukan risiko yaitu: 1) Pengendalian risiko (risk 

control), terdapat 5 metode risk control yaitu: risk avoidance (penghindaran 

risiko), segregation (pemisahan) dan diversifikasi, loss prevention (pencegahan 

kerugian), loss reduction (pengurangan kerugian), noninsurance transfer 
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(pemindahaan non asuransi). 2) Pendanaan risiko (risk financing), terdapat 2 

metode risk financing yaitu: risk retention dan risk transfering (pemindahan 

risiko). Tiap metode tidak dapat berdiri sendiri dan menjadi solusi yang tepat, 

namun beberapa metode harus digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik dalam 

menjawab risiko keuangan.      

 
Perencanaan Hari Tua dan Perencanaan Distribusi Kekayaan 

 Perencanaan hari tua merupakan bagian paling penting sehingga perlu 

diprioritaskan, banyak orang kesulitan memprioritaskan sesuatu yang baru terjadi 

30 tahun kemudian, karena ada kebutuhan yang dianggap lebih penting (membeli 

motor/mobil, membeli rumah, membiayai sekolah, rekreasi, dll). Permasalahan 

prioritas tersebut sulit dihindari, namun faktor ketidakpastian hidup (misal lama 

hidup seseorang, tingkat inflasi, dll) memaksa tiap orang menempatkan 

perencanaan hari tua sebagai prioritas utama. Dalam perencanaan hari tua, 

diperlukan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Menetapkan tujuan hari tua 

secara spesifik, 2) Menentukan besarnya kebutuhan dana hari tua, 3) Bagaimana 

mendanai kekurangan, 4) Bagaimana masalah asuransi dan perawatan kesehatan. 

Beberapa kesalahan yang dilakukan orang dalam perencanaan hari tua yaitu: 1) 

Gagal merencanakan, 2) Terlambat memulai rencana, 3) Mengabaikan inflasi, 4) 

Menabung terlalu sedikit, 5) Berinvestasi terlalu konservatif. 

Perencanaan distribusi kekayaan adalah proses merencanakan pemindahan 

kekayaan kepada ahli waris sebelum atau setelah pemilik kekayaan meninggal 

dunia. Perencanaan warisan bersifat individual dengan tingkat kompleksitas 

tergantung pada situasi setiap orang. Proses perencanaan distribusi kekayaan 

meliputi: 1) Pengumpulan informasi, 2) Teliti dulu kemungkinan permasalahan 

yang akan timbul dan apa dampaknya, 3) Buat perencanaan dengan pertimbangan 

matang disertai penjelasan yang logis, 4) Melaksanakan rencana tersebut dengan 

meminta bantuan jasa perencana keuangan dan ahli hukum, 5) Evaluasi program 

secara berkala untuk mengantisipasi perubahan.       
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3. METODE  PENELITIAN 

Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, analisis data menggunakan 

analisis naratif, hasil wawancara dengan informan dipakai untuk menggambarkan 

pola konsumsi, investasi, proteksi, perencanaan hari tua dan perencanaan 

distribusi kekayaan masing-masing informan, yang digunakan sebagai indikator 

perencanaan keuangan keluarga. 

   

Data dan Sampel Penelitian 

Data dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari beberapa narasumber yang dijadikan informan penelitian. Teknik 

pengambilan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi terhadap 8 

informan. Data atau informasi ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin 

sesuai variasi yang ada. Teknik pemilihan informan dilakukan secara random 

(acak) pada keluarga yang berdomisili di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan 

Sedati Kabupaten Sidoarjo.  

Walaupun secara acak namun yang dipilih menjadi informan harus 

memenuhi beberapa kriteria seperti: a) Subyek harus masih terlibat secara aktif 

pada lingkup/kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. b) Subyek harus 

mempunyai cukup waktu/kesempatan untuk diwawancarai. c) Subyek dalam 

memberikan informasi tidak cenderung diolah/dipersiapkan terlebih dahulu. d) 

Subyek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian. Selain itu 

terdapat empat standar untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu 

(Bungin, 2003: 59-62): a) Standar kredibilitas untuk memastikan hasil penelitian 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. b) 

Standar transferabilitas, penelitian memiliki standar transferabilitas yang tinggi 

jika pembaca laporan, penelitian memperoleh gambaran dan pemahaman yang 

jelas tentang konteks dan fokus penelitian. c) Standar dependabilitas, pengecekan 

ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, merupakan 

cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. 

d) Standar konfirmabilitas, standar yang berfokus pada audit kualitas dan 
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kepastian hasil penelitian, apa benar-benar berasal dari pengumpulan data di 

lapangan.   

 

Identifikasi Indikator Penelitian  

Indikator penelitian yang digunakan melihat perencanaan keuangan keluarga 

terdiri dari: 

1. Pola konsumsi yang dilakukan keluarga. 

2. Pola investasi yang dilakukan keluarga. 

3. Pola proteksi yang dilakukan keluarga.  

4. Perencanaan hari tua yang dilakukan keluarga. 

5. Perencanaan distribusi kekayaan yang dilakukan keluarga. 

Definisi Operasional Indikator  

1. Indikator pola konsumsi dapat tercermin melalui pertanyaan sebagai 

berikut: 

* Pekerjaan kepala keluarga          * Jumlah anggota keluarga  

* Sistem pembayaran gaji           * Pendidikan terakhir 

               * Anggota keluarga yang bekerja              * Jumlah anak yang masih   

                                                                                     sekolah  

* Pola makan            * Konsumsi lauk pauk,buah  

* Luas rumah dan tanah           * Kapasitas saluran listrik 

* Penggunaan air minum (PDAM)            * Akses informasi  

* Hiburan dan rekreasi                               * Kepemilikan alat-alat  

                                                                      elektronik  

* Alat transportasi yang dipakai           * Alat komunikasi 

* Hobi anggota keluarga             * Akses ke lembaga keuangan  

* Pengembangan keluarga (les/kursus)     * Hewan peliharaan 

* Penggunaan ATM 

2.  Indikator pola investasi dapat tercermin melalui pertanyaan sebagai 

berikut: 

  Investasi Riil: 

         * Tanah (kavling / sawah)       * Rumah, ruko, kos-kosan 
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  * Perhiasan / benda berharga       * Kendaraan (motor, mobil,dll) 

  * Lukisan / koleksi barang kuno  * Ternak (ayam, kambing, sapi)  

Investasi keuangan:  

  * Arisan          * Rekening tabungan 

  * Deposito          * Valuta asing 

* Surat berharga (saham, obligasi, reksadana) 

3.  Indikator pola proteksi dapat tercermin melalui pertanyaan sebagai 

berikut: 

* Rutin chek up kesehatan tiap tahun 

* Asuransi yang dimiliki (kesehatan, jiwa, rumah, kendaraan dan 

harta  benda) 

4.  Indikator perencanaan hari tua tercermin melalui pertanyaan sebagai 

berikut: 

* Dana pensiun yang diikuti (wajib / mandiri) 

5.  Indikator perencanaan distribusi kekayaan tercermin melalui pertanyaan 

sebagai berikut: 

* Bagaimana mempersiapkan distribusi kekayaan bagi ahli waris 

* Bagaimana perencanaan distribusi kekayaan dilegalkan.         

Rencana Tindakan 

Untuk melaksanakan penelitian, dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan pemilihan informan secara random (acak) sebanyak 8 keluarga.  

2) Melakukan kunjungan secara berkala ke rumah partisipan, sekaligus untuk 

mengamati kondisi riil dari masing-masing partisipan serta dalam rangka 

untuk melakukan cross chek.  

3) Melakukan wawancara secara pribadi untuk mengeksplorasi partisipan dengan 

pertanyaan yang telah terstruktur dan dimungkinkan adanya pengembangan-

pengembangan. 

4) Menyusun pola perencanaan keuangan keluarga berdasarkan hasil analisis 

eksploratif naratif.  
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5) Menyusun pembahasan secara komprehensif hasil penelitian perencanaan 

keuangan keluarga. 

 

Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar. Peneliti melakukan wawancara 

dengan informan dan pengamatan langsung di lapangan. Informasi yang diperoleh 

akan lebih akurat bila dilakukan wawancara untuk menggoreksi keabsahan 

informasi yang diperoleh. Proses penggoreksian dilakukan terus menerus 

sepanjang proses pengumpulan dan analisis data, sampai peneliti yakin tidak ada 

lagi perbedaan dan yang perlu dikonfirmasikan pada informan. Bila proses uji 

akhir dilakukan tanpa komplain dan komentar dari informan, maka draf laporan 

dapat dipresentasikan (Bungin, 2003).   

 

 4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

Profil Informan 

Pemilihan informan dilakukan secara random (acak) pada keluarga yang 

berdomisili di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan proses pemilihan akhirnya terpilih 8 informan terdiri 5 informan 

berdomisili di Gedangan dan 3 informan di Sedati. Karakteristik informan terlihat 

pada Tabel 1. sebagai berikut: 
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Tabel 1. 

Karakteristik Informan 

 

Keterangan Kecamatan 

Gedangan 

Jumlah Kecamatan 

Sedati 

Jumlah 

Domisili Kelurahan Punggul 

Kelurahan Gemurung 

Kelurahan Gedangan  

2 keluarga 

2 keluarga 

1 keluarga 

Kelurahan Pepe  3 keluarga 

 

Usia kepala 

keluarga 

25 - 40 Tahun  

41 – 55 Tahun 

1 orang 

4 orang 

25 - 40 Tahun  

41 – 55 Tahun  

2 orang 

1 orang 

Tingkat 

Pendidikan 

SMP  

SMA  

Sarjana  

2 orang 

2 orang 

1 orang 

SMA  3 orang 

 

Pekerjaan Karyawan swasta  5 orang 

 

Karyawan swasta 

Wiraswata  

2 orang 

1 orang 

Posisi / 

jabatan 

Satpam  

Administrasi gudang 

Marketing  

Manajer  

1 orang 

2 orang 

1 orang 

1 orang 

Driver  

Teknisi  

Pemilik usaha  

1 orang 

1 orang 

1 orang 

 

Status 

tempat 

tinggal 

Rumah sendiri 

Kontrak  

3 orang 

2 orang 

 

Rumah sendiri  3 orang 

 

Jumlah 

anggota 

keluarga 

5 orang  

4 orang  

2 orang  

2 keluarga 

2 keluarga 

1 keluarga 

3 orang  

2 orang  

2 keluarga 

1 keluarga 

 

Anggota 

keluarga 

yang bekerja 

1 orang (1 keluarga) 

2 orang (1 keluarga) 

1 keluarga 

1 keluarga 

 

1 orang  3 keluarga 

 

 

Sumber: data penelitian, diolah 

 

Pola Konsumsi Keluarga 

Perencanaan keuangan keluarga tidak terlepas dari langkah awal dalam 

penetapan tujuan keuangan keluarga. Pada dasarnya keluarga melakukan 

perencanaan keuangan keluarga secara sederhana dan parsial di mana penetapan 

tujuan keuangan keluarga berdasarkan perencanaan jangka pendek dan terpisah-

pisah (misal menyiapkan dana uang muka rumah, menyekolahkan anak ke jenjang 

lebih tinggi, mencicil mobil, menikahkan anak, dll). Selain itu sebagian besar 

keluarga tidak melakukan pencatatan keuangan, ini mengindikasikan perencanaan 

keuangan yang dilakukan tidak komprehenshif (menyeluruh), namun berdasar 

kebutuhan sesaat/insidentil. Berdasarkan pengamatan langsung serta wawancara 
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dengan informan terlihat perencanaan keuangan dilakukan berdasarkan urutan: 

pemenuhan kebutuhan konsumsi merupakan prioritas utama, setelah ada sisa baru 

memenuhi kebutuhan lain seperti menabung, investasi dan proteksi, hal ini berarti 

tiap awal bulan tidak membiasakan untuk membagi penghasilan dalam beberapa 

pos lain seperti pos investasi, proteksi, dan cadangan dana hari tua. 

Membahas pola konsumsi, dari beberapa poin pertanyaan dapat diketahui 

pola makan setiap hari yang dilakukan relatif rutin dengan lauk pauk yang 

mencukupi, namun konsumsi buah-buahan dan susu bukan merupakan menu 

wajib setiap hari, yang merupakan kebutuhan wajib tiap bulan antara lain 

membayar SPP sekolah, les/kursus, rekening listrik, cicilan motor, cicilan 

elektronik, membeli bensin, pulsa HP, serta belanja kebutuhan bulanan. Kegiatan 

rekreasi diluar rumah hanya sebulan sekali, akses informasi diperoleh melalui 

siaran televisi atau radio sedang untuk berlangganan koran/tabloid/majalah bukan 

merupakan kewajiban. Akses ke lembaga keuangan terjadi karena melakukan 

pembelian secara kredit (melalui lembaga leasing) atau karena tiba-tiba 

membutuhkan dana besar (koperasi, pegadaian, bank umum atau BPR). Sering 

pemenuhan kebutuhan konsumsi menyedot penghasilan keluarga, pola konsumsi 

yang terjadi tiap bulan tidak terkontrol. Berarti konsumsi tiap bulan tidak 

dibedakan mana yang merupakan „kebutuhan‟ dan mana yang hanya „keinginan‟, 

ini juga menunjukan skala prioritas kurang diperhatikan dalam konsumsi tiap 

bulan (membeli pulsa HP tanpa  batasan, membeli produk sekunder karena tergiur 

diskon, membeli elektronik (televisi, tape) karena ada fasilitas kredit, meski 

produk di rumah masih berfungsi, makan di luar sering dilakukan, dan lain-lain.  

Berdasar pengamatan terlihat yang menentukan perilaku hemat, bukan 

karena minimnya penghasilan yang diterima. Walaupun penghasilan minim 

banyak yang bergaya hidup boros, dengan melakukan transaksi yang bukan 

merupakan kebutuhan, saat penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan, sering melakukan „gali lubang tutup lubang‟, hutang di toko/warung 

dekat rumah hingga memiliki kartu kredit, meminjam di koperasi, BPR, bank 

umum atau menggadaikan barang yang dimiliki. Hal ini seperti bola salju jika 

terus menerus dalam rentang waktu panjang berakibat fatal bagi keluarga.  
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Pola Investasi Keluarga 

Mayoritas keluarga berinvestasi pada instrumen investasi tradisional seperti: 

menabung atau memiliki deposito bank, membeli perhiasan/emas, arisan di 

lingkungan rumah. Sebagian besar keluarga kurang mengerti instrumen investasi 

lain (saham, obligasi, reksadana, valuta asing, derivatif dan koleksi barang 

antik/kuno). Beberapa keluarga baru mengenal lembaga keuangan saat berkaitan 

dengan kebutuhan dana atau bisa karena keharusan, Contohnya mengenal 

perbankan karena penerimaan gaji melalui transfer bank, melakukan kredit rumah 

melalui bank, atau memiliki kartu kredit. Sedangkan untuk lembaga keuangan lain 

seperti koperasi simpan-pinjam, BPR, pegadaian dan leasing dikenal karena 

berhutang atau kredit barang-barang. Mengenal asuransi karena perusahaan 

memberikan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja.   

Lembaga keuangan lain (pasar uang dan pasar modal) kurang dimengerti, ini 

berakibat mereka tidak mengenal instrumen investasi seperti saham, obligasi, 

reksadana, valuta asing, derivative, dll. Sebagian besar keluarga berhubungan 

dengan lembaga keuangan karena membeli barang secara kredit atau berhutang, 

beranggapan saat memiliki rekening bank bukan sebagai pos penyimpan dana 

tetapi untuk membuat kartu debit atau syarat kartu kredit. Ini menyebabkan dana 

di rekening setiap saat dapat diambil atau jika rekening menipis dapat tetap 

bertransaksi karena beranggapan kartu kredit merupakan sumber dana yang dapat 

dipakai. Namun kurang disiplin dalam pembayaran sehingga beban bunga kartu 

kredit membengkak. Ketidakdisiplinan tersebut juga menyebabkan penghasilan 

bulanan tersedot untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga kebutuhan 

seperti investasi dan proteksi tidak tersentuh sama sekali.   

      

Pola Proteksi Keluarga 

Pada dasarnya manusia tidak tahu yang terjadi di kemudian hari, oleh karena 

itu proteksi keluarga merupakan hal yang penting dilakukan. Banyak cara yang 

dapat dilakukan, seperti rutin olahraga, chek up kesehatan, ikut asuransi kesehatan 

atau asuransi jiwa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara terlihat proteksi yang 

dilakukan bergantung yang diberikan perusahaan meliputi asuransi kesehatan. 



Pola Konsumsi, Investasi Dan Proteksi .........(Agus) hal. 44-66                                                      63 

 

Kenyataannya program tersebut memiliki batasan dari sisi nominal (tercover 

sesuai dengan jabatan di perusahaan) dan sisi waktu, artinya setelah tidak bekerja 

bila terjadi kondisi yang tidak diharapkan (sakit kritis, kecelakaan, dll) sudah tidak 

tercover. Selain kesehatan, yang harus direncanakan matang adalah pendidikan, 

banyak keluarga berasumsi di kemudian hari berjalan seperti biasa tidak terjadi 

sesuatu yang di luar perkiraan, hal ini jelas tidak dapat diperkirakan secara pasti. 

Proteksi yang dilakukan bergantung pada perusahaan tempat kerja yang mencakup 

proteksi kesehatan, sedang proteksi pendidikan jarang ada. Saat membutuhkan 

dana untuk pendidikan, baru disiapkan beberapa bulan, kalau tidak cukup ditutup 

dengan berhutang pada teman/saudara. Sering keluarga „merasa‟ tidak mampu 

membiayai pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga hanya membiayai sampai 

SMA, sedang anaknya ingin kuliah di perguruan tinggi.  

 

Perencanaan Hari Tua 

Kehidupan seseorang terbagi dalam fase anak-anak, fase lajang, fase awal 

pernikahan, fase orang tua, fase tua awal, fase awal pensiun, sampai fase pensiun. 

Tingkat produktifitas seseorang dari usia 20–56 tahun, sedangkan umur harapan 

hidup rata-rata mencapai 70 tahun, ini menunjukan ada satu fase (usia 57–70 

tahun) membutuhkan dana cukup besar karena seseorang sudah tidak produktif, 

kondisi ini mendasari pentingnya perencanaan hari tua. Mayoritas keluarga 

kurang memikirkan perencanaan hari tua, karena dalam melakukan perencanaan 

hanya berorientasi kebutuhan hidup jangka pendek, bahkan sebagian besar 

keluarga berpendapat setelah pensiun menerima uang pesangon/pensiun dari 

perusahaan, tanpa dipertimbangkan dampak inflasi tiap tahun mempengaruhi nilai 

uang di kemudian hari, yang menjadi persoalan apakah penghasilan pensiun 

cukup untuk mendanai kebutuhan hidup setelah tidak bekerja. Bertambahnya usia 

menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesehatan, ini membawa 

konsekuensi dana kesehatan meningkat. Ada juga anggapan saat tidak bekerja 

akan memperoleh bantuan dari anak untuk biaya hidup di kemudian hari.  

 

Perencanaan Distribusi Kekayaan 
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Pada hakekatnya yang pasti pada diri manusia adalah mengalami kematian 

entah kapan waktunya, sering saat terjadi kematian seseorang tidak 

mempersiapkan perencanaan distribusi kekayaan pada ahli warisnya. Berdasarkan 

pengamatan dan wawancara terdapat anggapan melakukan perencanaan distribusi 

kekayaan merupakan hal tabu untuk dibicarakan saat yang bersangkutan masih 

hidup, ada juga anggapan distribusi kekayaan merupakan hal yang otomatis 

diterima ahli waris tanpa direncanakan sejak awal. Persoalan muncul bila yang 

bersangkutan saat meninggal, juga memiliki kewajiban pada pihak lain dalam 

jumlah cukup besar. Perencanaan distribusi kekayaan dilakukan agar tidak terjadi 

masalah bagi ahli waris yang ditinggalkan, berkaitan dengan kekayaan atau 

kewajiban pada pihak lain yang harus dilunasi.  

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain:  

1. Pada dasarnya setiap keluarga hanya menerapkan perencanaan keuangan 

sederhana dan secara parsial, mereka mempersiapkan pendanaan berdasarkan 

perencanaan jangka pendek dan terpisah-pisah (misal menyiapkan dana untuk 

uang muka rumah, menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, mengangsur 

mobil, menikahkan anak, dll). Sebagian besar keluarga tidak pernah 

melakukan pencatatan keuangan keluarga, ini mengindikasikan perencanaan 

keuangan yang dilakukan tidak komprehenshif (menyeluruh), namun hanya 

berdasarkan kebutuhan sesaat/ insidentil.  

2. Kecenderungan pola perencanaan keuangan yang dilakukan berdasarkan 

urutan sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan konsumsi merupakan prioritas 

utama, setelah ada sisa baru untuk pos kebutuhan lain seperti menabung, 

investasi dan proteksi, tidak dibiasakan membagi penghasilan dalam pos 

konsumsi, investasi, proteksi, dan cadangan dana hari tua.  

3. Pola investasi yang dilakukan masih tertuju pada instrumen investasi 

tradisional seperti: menabung/memiliki deposito bank, membeli perhiasan, 
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ikut arisan di rumah, atau membeli tanah. Sebagian besar keluarga kurang 

mengerti instrumen investasi lain (saham, obligasi, reksadana, valuta asing, 

derivatif dan koleksi barang antik/kuno). Proteksi yang dilakukan bergantung 

pada program yang diberikan perusahaan tempat bekerja, apabila setelah tidak 

bekerja terjadi kondisi yang tidak diharapkan (sakit kritis, kecelakaan, cacat 

tetap, dll) dari sisi keuangan sangat berat karena tidak dicover perusahaan. 

4. Perencanaan hari tua masih bergantung pada uang pesangon/pensiun dari 

perusahaan, tanpa dipikirkan apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang layak setelah tidak mampu bekerja (aspek inflasi dan menurunnya 

kesehatan kurang dipertimbangkan). Perencanaan distribusi kekayaan pada 

dasarnya tidak dipersiapkan secara jelas, hal ini masih dianggap sebagai hal 

yang tabu dibicarakan pada saat masih hidup, bahkan seringkali baru 

dilakukan setelah yang bersangkutan sudah meninggal dunia. 

    

Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah: 

1. Hasil penelitian ini merupakan penelitian awal yang dapat dikembangkan 

menjadi penelitian lanjutan yang menggali secara mendalam pola perencanaan 

keuangan keluarga dengan mempertimbangkan perbedaan informan 

berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jumlah anggota 

keluarga, dapat juga dengan memperbanyak jumlah informan, sehingga akan 

terlihat secara spesifik pola perencanaan keuangan keluarga.  

2. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan keluarga 

merupakan bahan masukan bagi pihak terkait seperti institusi pendidikan 

tinggi, pemerintah kabupaten, lembaga-lembaga keuangan untuk memberi 

sosialisasi yang sesuai dengan bidangnya dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat, seperti sosialisasi pentingnya perencanaan keuangan keluarga, 

sosialisasi peran dan fungsii lembaga keuangan bank maupun non bank, 

pengenalan instrumen investasi keuangan, dll. 
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