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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui apakah terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel financial literacy, saving motives, peer 

influence, attitude towards money dan parental socialization yang dijadikan 

sebagai variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini yaitu 

saving behavior atau perilaku menabung pada generasi milenial di Kota Batam.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, 

disimpulkan bahwa variabel financial literacy berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap saving behavior. Artinya, seseorang yang memiliki pengetahuan 

dan kemampuan mengelola keuangannya dengan baik, maka perilaku seseorang 

menabung juga akan semakin tinggi. Pada variabel saving motives juga secara 

signifikan positif berpengaruh terhadap saving behavior. Hal ini dikarenakan 

terdapat tujuan atau motif untuk keperluan masa depan yang mendorong 

seseorang untuk menabung. Kemudian untuk variabel attiude towards money juga 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku menabung. Jika seseorang 

memiliki sikap yang positif terhadap uang, maka perilaku menabung orang 

tersebut juga akan terdorong. 

Untuk variabel peer influence, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap saving behavior. Artinya, generasi milenial terbukti menghabiskan 

waktu dan uang lebih banyak bersama teman sebaya akan tetapi mereka tidak atau 

jarang membahas mengenai masalah keuangan termasuk perilaku menabung 
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mereka. Sedangkan variabel yang terakhir parental socialization menunjukkan 

tidak ditemukan pengaruh yang signifikan pada perilaku menabung. Hal ini 

disebabkan karena orang tua dari responden yang diteliti memiliki kecenderungan 

perilaku menabung yang kurang memadai yang dapat dijadikan sebagai contoh 

kepada anaknya. Sedangkan generasi milenial pada saat ini juga sudah memiliki 

pendidikan yang lebih baik dibandingkan pada generasi orang tuanya, hal tersebut 

dapat mendorong kesadaran menabung generasi milenial. 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam menjalankan penelitian ini tentunya ditemukan beberapa 

ketebatasan yang menghambat penulis dalam menganalisis  penelitian ini, seperti 

terdapat keterbatasan pada kemampuan dan waktu sehingga penulis hanya dapat 

melakukan penelitian pada generasi milenial di Kota Batam saja. Oleh karena itu, 

hasil penelitian yang dihasilkan pada penelitian ini hanya dapat mewakili perilaku 

menabung pada generasi milenial di Kota Batam saja dan tidak bisa mewaliki 

hasil penelitian perilaku menabung pada tempat lain secara keseluruhan. Selain itu 

hasil penelitian yang dilakukan tidak maksimal karena terdapat beberapa 

responden yang tidak begitu bekerja sama dalam mengisi kuesioner sehingga 

tidak memberikan jawaban kuesioner dengan pertimbangan yang baik. 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi bagi peneliti yang akan meneliti penelitian dengan topik 

yang berhubungan dengan penelitian ini adalah diharapkan memperluas populasi 

penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal. Kemudian, 

memperbanyak mencari referensi seperti artikel, jurnal, dan surat kabar yang 
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berhubungan dengan topik penelitian ini yang dapat mendukung dalam 

menganalisis peneltian ini.  Selain itu juga menambahkan atau menggunakan 

variabel-variabel lain seperti planning, self-control, financial management, 

demographic factors, financial distress, financial knowledge, dan variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan 

tindakan menabung. 
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