
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 
5.1 Kesimpulan 

 Berlandaskan hasil analisi pada bab sebelumnya mengenai personal 

financial management behavior terhadap financial attitude, financial knowledge, 

dan financial literacy dengan jumlah sampel 200 responden dengan kriteria 

mahasiswa aktif yang sambil bekerja di Kota Batam. Jadi, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Hasil uji hipotesis pertaman yakni, terdapat hubungan signifikan positif antara 

variabel financial knowledge terhadap personal financial management 

behavior. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Woodyard et al. (2017); Kagotho et al. (2017); Selcuk (2015); 

Falahati dan Sabri (2015); Agnew dan Agnew (2015); Falahati dan Paim 

(2012); dan Lee dan Lown (2012). Hasil penelitian menunjukkan dengan 

meningkatkan ilmu pengetahuan melalui program perkuliahan, program 

pelatihan dan seminar tentang keuangan dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang dalam hal pengaturan keuangan yang lebih baik. Jadi semakin 

banyak financial knowledge yang individu miliki akan mempengaruhi semakin 

bagusnya personal financial management behavior seseorang. 

2. Dari hasil uji hipotesis kedua yakni, variabel financial attitude tidak ditemukan 

pengaruh yang signifikan terhadap personal financial management behavior. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan 

oleh Jamal et al. (2015) dan berbeda dengan Selcuk (2015); Ibrahim dan 

Alqaydi (2013); Rajna et al (2011); Falahati dan Paim (2011). Hal ini 
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menunjukkan bahwa dengan kepercayaan dan perasaan terhadap uang (instinct) 

yang individu miliki saja belum dapat dijadikan andalan dalam hal pengelolaan 

keuangan secara keseluruhan. Karena kurangnya kedewasaan responden dari 

segi usia menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh kawan dan 

media internet untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa memikirkan masa 

depan. Dengan pemahaman keberadaan uang hanya digunakan untuk 

pengikutan trend dan gaya hidup yang berlebihan.  

3. Dari hasil uji hipotesis ketiga yakni, variabel financial literacy memiliki 

pengaruh signifikan terhadap personal financial management behavior dan 

hasil peneltian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Sundarasen dan Rahman (2017); Jamal et al. (2015); Selcuk 

(2015); Mahdzan dan Tabiani (2013); Falahati dan Paim (2011) dan berbeda 

dengan Ibrahim dan Alqaydi (2013). Hal ini menunjukkan individu yang 

memiliki finansial literasi lebih tinggi cenderung lebih baik dalam hal 

pengaturan keuangan karena dalam kondisi yang buruk ketidakmampuan untuk 

mengelola keuangan akan menimbulkan masalah keuangan dalam pengaturan 

pendapatan, tabungan dan kredit yang efisien, dimana yang akan menjadi 

tanggung jawab mereka, setelah mereka meninggalkan universitas. 

5.2 Keterbatasan  

 Dalam melalukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang masih 

belum dapat dihindari, sehingga menyebabkan masih terdapat banyak kekurangan 

dalam penelitian ini, diantaranya:  
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1. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang masih sangat minim ditambah 

keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data. 

2. Yang menjadi target dalam penelitian ini hanya mahasiswa aktif yang sambil 

bekerja di Kota Batam sehingga penelitian ini tidak dapat mencerminkan 

semua kalangan masyarakat yang ada di Kota Batam. 

3. Keterbatasan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Sehingga 

masih terdapat faktor lain dari luar yang dapat menjelaskan pengaruh- 

pengaruh terhadap variabel perilaku pengelolaan keuangan pribadi.  

5.3 Rekomendasi  

 Dari hasil kesimpulan dan keterbatasan sebelumnya peneliti ingin 

memberikan rekomendasi dan saran guna menjadi masukan ataupun tambahan ide 

bagi peneliti selanjutnya, diantaranya bebrapa saran yang dapat diberikan: 

1. Perluasan target penelitian, sehingga dalam melakukan penelitian selanjutnya 

dapat mengetahui perbedaan perilaku pengelolaan keuangan dari masing-

masing kalangan yang berbeda. 

2. Penambahan variabel lain dalam penelitian, misalnya perbedaan pengelolaan 

keuangan pribadi antar gender (Falahati dan Sabri, 2015).  
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