
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh financial 

education, financial socialization agents, money attitude, financial knowledge, 

financial behavior, dan financial attitude sebagai variabel independen terhadap 

financial literacy yang sebagai variabel dependen pada mahasiswa di Kota 

Batam. Survei ini dilakukan agar mahasiswa di Kota Batam mampu mengelola 

keuangan dengan baik dan benar.  

1. Financial education tidak memilik pengaruh signifikan terhadap financial 

literacy. Pada hasil penelitian penulis ini di dukung oleh peneliti sebelumnya 

yaitu Aggarwal & Gupta, (2014). 

2. Financial socialization agents tidak memilik pengaruh signifikan terhadap 

financial literacy. Hasil pada penelitian ini di dukung dari Albeerdy & 

Gharleghi, (2015) pada penelitian sebelumnya. 

3. Money attitude memiliki pengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh peneliti sebelumnya dari 

Albeerdy & Gharleghi, (2015) dan Sohn, Joo, Grable, Lee, & Kim, (2012). 

4. Financial knowledge memiliki pengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya dari 

Abdullah, Mohammed, Salleh, & Rashid, (2017); Ahmad, Mawar, & Ripain, 

(2016); Akram, Abbas, & Draz, (2016); Chmelíková, (2015); dan Varma, 

No, & Jacob, (2013) 
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5. Financial behavior memiliki pengaruh signifikan positif terhadap financial 

literacy. Hasil penelitian ini di dukung oleh peneliti sebelumnya dari 

Chmelíková, (2015); Varma et al., (2013); Potrich, Vieira, Coronel, & 

Bender Filho, (2015); Jorgensen & Savla, (2010); dan Garg & Singh, (2017). 

6. Financial attitude tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial 

literacy. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya dari 

Ozdemir, Temizel, Sonmez, & ER, (2015); Agarwalla, Barua, Jacob, & 

Varma, (2012); dan Gathergood, (2012). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diantaranya 

adalah: 

1. Keterbatasan sampel yang dilakukan hanya terhadap mahasiswa di 

Kota Batam yang belum secara keseluruhan. 

2. Keterbatasan dalam penelitian ini juga dalam hal tidak mengisi 

kuesioner secara atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Peneliti ingin memberikan saran untuk peneliti berikutnya yaitu 

menambahkan faktor lain yang tidak termasuk dalam riset ini seperti family 

influences dan money management untuk mendukung penelitian selanjutnya. 

Memperpanjang waktu dalam penelitian dan menambahkan jumlah sampel 

penelitian yang lebih banyak untuk penelitian selanjutnya. Memperbanyak 
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jurnal pendukung untuk sebagai referensi dalam penelitian, sehingga dapat 

mengurangi kesulitan dalam meningkatkan pemahaman dari penelitian yang 

dilakukan. Peneliti berharap pemerintahan, perbankan, dan kursus pendidikan 

meningkatkan sistem pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan 

pemahaman mengelola keuangan secara baik di Indonesia.  
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