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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilakukan agar dapat melihat pengaruh dari financial 

attitude, financial behavior, financial knowledge dan money management 

terhadap financial literacy. Variabel dependen adalah financial literacy. Variabel 

independen yang dipilih menjadi faktor yang mempengaruhi yaitu ada financial 

attitude, financial behavior, financial knowledge dan money management. 

Kesimpulan yang didapatkan melalui pembahasan yang telah dijelaskan 

serta hasil analisa dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil hipotesis pertama (H1) pada pengujian adalah: Financial attitude 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Garg dan Singh (2018), Te’eni-Harari 

(2016), Xiao et al. (2016), Zvarikova dan Majerova (2014), Boyland dan 

Warren (2013), dan Ibrahim et al. (2009). 

2. Hasil hipotesis kedua (H2) pada pengujian adalah: Financial behavior 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Garg dan Singh (2018), Stromback et 

al. (2017), Xiao et al. (2016), Titko et al. (2015), Boyland dan Warren 

(2013), Agarwalla et al. (2013) serta Mandell (2009). 

3. Hasil hipotesis ketiga (H3) pada pengujian adalah: Financial knowledge 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial literacy pada 
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mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Garg dan Singh (2018), Xiao et al. 

(2016), Thapa dan Nepal (2015), Zvarikova dan Majerova (2014), 

Agarwalla et al. (2013) dan Ibrahim et al. (2009). 

4. Hasil hipotesis keempat (H4) pada pengujian adalah: Money management 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap financial literacy pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Te’eni-Harari (2016), Fatoki (2014), 

Altaf (2014), Kojo (2010) dan Mandell (2009). 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

pengumpulan data dengan objek penelitian hanya berfokus pada mahasiswa 

Universitas Internasional Batam saja. Keterbatasan tersebut menyebabkan data 

yang terkumpul hanya bisa menjelaskan sebagian mengenai financial literacy dari 

mahasiwa Universitas Internasional Batam, penelitian ini masih belum bisa 

mencerminkan financial literacy pada mahasiswa yang ada di kampus lainnya. 

Variabel yang berbeda dari variabel-variabel independen yang telah diuji 

ditemukan dan variabel tersebut dapat mempengaruhi financial literacy dimana 

variabel independen yang diuji adalah financial attitude, financial behavior, 

financial knowledge dan money management. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk keberlangsungan penelitian yang 

telah dilakukan, dimana yang memiliki persamaan dalam melakukan penelitian, 

disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih 

lama agar tidak terbatas oleh keterbatasan waktu dalam pengumpulan data-data 

yang dibutuhkan. Objek dalam penelitian dapat diperluas agar dapat melihat 

tingkat financial literacy secara menyeluruh. Variabel lain ditambahkan dalam 

variabel penelitian seperti financial self-efficacy, financial anxiety, financial 

influence, financial management practice, financial socialization agents, financial 

distress, income, parental and peers influence yang berkemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap financial literacy mahasiswa di Kota Batam maupun 

masyarakat Kota Batam dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan 

untuk masalah keuangan sekarang maupun untuk kedepannya. 
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