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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan  

Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi 

antara pengendalian diri/self-control, financial literacy, pengaruh orang 

tua/parental socialization, dan lingkungan sosial/social influence terhadap 

perilaku menabung/saving behavior. Variabel yang digunakan ada 2 jenis yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah perilaku menabung/saving behavior,dan juga variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah diri/self-control, financial 

literacy, pengaruh orang tua/parental socialization, dan lingkungan sosial/social 

influence. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diolah, penulis menyimpulkan 

bahwa: 

1. Self-control berpengaruh yang signifikan secara positif terhadap 

variabel saving behavior. Penelitian ini memiliki keselarasan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Strombak et al., (2017), Jamal et al., 

(2016), dan Seong et al., (2011).   

2. Financial literacy berpengaruh yang signifikan secara positif terhadap 

saving behavior. hasil penelitian ini memiliki keselarasan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Karunaanithy (2017), Tharanika dan 

Andrew (2017), Naradin et al., (2017), Subhamv dan Priya (2016), 

Jamal et al., (2015), Ahmad et al., (2015), dan Selcuk (2015), 

Desy Jessica. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saving Behavior Mahasiswa Program Sarjana Universitas 
Internasional Batam Angkatan 2015-2018. 
UIB Repository©2019



81 

 

Universitas Internasional Batam 

Delafrooz dan Paim (2011), dan Sabri dan Macdonald (2010). 

3. Parental Socialization berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

variabel saving behavior. Hasil penelitian ini memiliki keselarasan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Karunaanithy (2017), Syahrom 

et al., (2017), Subhamv dan Priya (2016), Jamal et al., (2015), dan 

Firmansyah (2014). 

4. Social influence memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

saving behavior. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh karunaanithy (2017), dan Jamal et al., (2016). 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini terdapat masih banyak kekurangan dan juga 

keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Masih banyak responden yang mengisi kuesioner tanpa pertimbangan 

yang baik sehingga meyebabkan kuesioner diisi tidak konsisten menurut 

pengamatan peneliti.  

2. Populasi penelitian masih hanya sebatas Mahasiswa Universitas 

Internasional Batam saja, jadi hasil penelitian ini tidak dapat 

menggambarkan secara umum mengenai perilaku keuangan/saving 

behavior seluruh mahasiswa di Kota Batam. 

3. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 398 responden. 

4. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil disebabkan karena keterbatasan 

biaya dan tenaga peneliti. 
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5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan juga bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian seperti keseluruhan 

mahasiswa Kota Batam. 

2. Terdapat banyak variabel independen lain yang memiliki kemungkinan 

pengaruh terhadap saving behavior/perilaku menabung seperti financial 

management, financial distress, deliberative thinking, attitude towards 

money, saving motives, dan financial skills. 

3. Jumlah sampel penelitian juga dapat diperbanyak agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik dan lebih bervariasi. 

4. Referensi penelitian juga dapat ditambahkan sering berjalannya waktu 

maka jumlah referensi jurnal akan terus bertambah sehingga dapat 

memperkuat teori dalam penelitian yang akan dilakukan. 

5. Pemerintah dan perbankan dapat meningkatkan edukasi mengenai literasi 

keuangan kepada masyarakat agar perilaku menabung masyarakat dapat 

meningkat. 
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