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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian dengan topik “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial literacy pada mahasiswa di Kota Batam” dilakukan untuk menganalisa 

faktor–faktor yang mempengaruhi financial literacy pada mahasiswa. Dengan 

variabel dependen financial literacy dan juga variabel independen financial 

behavior, financial influence, financial attitude, money management dan 

investment. Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa yang mempengaruhi perilaku seorang mahasiswa, sehingga hasil 

dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat luar. 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa:  

1. Berdasarkan nilai signifikan dari variabel financial behavior 

menunjukkan variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen financial literacy. Nilai Sig. 0,001 lebih kecil 

dari 0,05 (<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,187. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu oleh Kalmi dan Ruuskanen (2015), 

Chmelikova (2015), Srividya dan Susana (2016), Choudhary & Kamboj 

(2017), Isomidinova, Singh, dan Singh (2017), Kadoya & Khan (2017), 

Choudhary dan Kamboj (2017), Venkataraman dan Venkatesan (2018), 

dan Dewanty dan Isbanah (2018). Penelitian sebelumnya menyatakan 
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bahwa ada nya pengaruh signifikan antara financial behavior terhadap 

financial literacy. 

2. Berdasarkan nilai signifikan dari variabel financial influence 

menunjukkan variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen financial literacy. Nilai Signifikan 0,047 

lebih kecil dari 0,05 (<0.05) dan hasil beta nya adalah 0,092. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sabri, MacDonald, K.Hira, dan 

Masud (2010), Lusardi, Mitchell, & Curto (2010), Sohn, Joo, Grable, 

Lee, dan Kim (2012), Albeerdy dan Gharleghi (2015), Wagner (2015), 

Abdullah et al. (2017), Choudhary dan Kamboj (2017), Dewanty dan 

Isbanah (2018), dan Venkataraman dan Venkatesan (2018). Penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara 

financial influence dan financial literacy. 

3. Berdasarkan nilai signifikan dari variabel financial attitude menunjukkan 

variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel 

dependen financial literacy. Nilai Signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 

(<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,359. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu oleh Thapa dan Nepal (2015), Chmelikova (2015),  

Kalmi dan Ruuskanen  (2015), Srividya dan Susana (2016), Abdullah et 

al. (2017), Isomidinova et al. (2017), Kadoya dan Khan (2017) dan 

Choudhary dan Kamboj (2017) dan Venkataraman dan Venkatesan 

(2018). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ada nya pengaruh 

signifikan antara financial attitude terhadap financial literacy. 
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4. Berdasarkan nilai signifikan dari variabel money management 

menunjukkan variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen financial literacy. Nilai Signifikan 0,044 

lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,094. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Pillai, Carlo, D ’souza, dan 

Pillai (2010), Borodich, Deplazes, Kardash, dan Kovzik (2010), Shaari et 

al. (2013), Boyland dan Warren (2013), Cameron, Calderwood, Cox, dan 

Lim (2013), dan Heenkenda (2015). Penelitian sebelumnya menyatakan 

bahwa ada nya pengaruh signifikan antara money management  terhadap 

financial literacy. 

5. Berdasarkan nilai signifikan dari variabel investment menunjukkan 

variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel 

dependen financial literacy. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu 

oleh Shaari et al., (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan 

investment terhadap financial literacy. Hasil penelitian ini serupa dengan 

Pillai et al. (2010), Lusardi dan Mitchell (2011), Sarigul (2014), 

Ambarkhane dan Venkataramani (2015), Heenkenda (2015), dan 

Sarpong, Gyimah, dan Poku (2018). Penelitian sebelumnya menyatakan 

bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara investment terhadap 

financial literacy. 
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5.2 Keterbatasan 

1. Cakupan peneliti hanya pada mahasiswa di Kota Batam, sehingga 

sumber yang didapatkan hanya bisa mewakili mahasiswa Kota Batam 

dalam hal financial literacy. Tidak dapat mencerminkan bahwa 

mahasiswa di luar Kota Batam memiliki financial literacy yang sama 

dengan mahasiswa Kota Batam. 

2. Kuesioner yang bisa digunakan hanya sebanyak 350 kuesioner dan 

kembali semua dengan total outlier atau data yang menyimpang sebanyak 

7 kuesioner.  

3. Selanjutnya, penulis menemui kesulitan dalam mencari jurnal dan artikel 

untuk mendukung tinjauan literatur penulis. Basis data jurnal online tidak 

cukup bagi penulis karena beberapa jurnal yang baik dibatasi untuk 

pengguna tertentu. Karena itu, kita perlu mengakses sumber basis data 

lain untuk mendapatkan lebih banyak jurnal. Meskipun ada keterbatasan 

yang dihadapi dalam proses menyelesaikan makalah penelitian ini, itu 

tidak menurunkan signifikansi temuan. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperluas ukuran sampel 

untuk mengurangi bias potensial dan meningkatkan akurasinya. Selain 

itu, peneliti direkomendasikan untuk mendistribusikan kuesioner kepada 

populasi yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan akurasi dan 

keandalan penelitian. Ini termasuk mendistribusikan kuesioner secara 
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merata di antara ras dan di antara wilayah negara di mana hasil yang 

lebih komprehensif  dapat diperoleh. 

2. Peneliti Selanjutnya juga dapat membantu dan membimbing responden 

dalam menjawab kuesioner untuk meningkatkan ketepatan penelitian. 

3. Selain itu, peneliti di masa depan dapat mencakup variabel lainnya. 

Variabel lain yang dapat mempengaruhi financial literacy adalah general 

knowledge, saving and spending, banking, risk, dan  insurance. 
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