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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai pengaruh financial 

attitude, anxienty, financial behavior, financial knowledge dan self efficacy 

terhadap financial literacy. Jadi setelah melalui pemilihan topic, penyebaran, 

kemudain pengujian dansemua tahap telah selesai maka kita dapat meyimpulkan 

hasil dari penelitian ini dengan beberapa poin berikut, yaitu bisa diketahui 

1. Financial attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap financial 

literacy pada mahasiswa kota Batam. Hal itu menunjukan bahwa adanya 

korelasi positif dari financial attitude terhadap financial literacy, sesuai 

dengan penelitian Grigion et al., 2017, Singh et al., 2015 dan Potrich et el., 

2015 

2. Anxienty tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa kota Batam. Hal ini konsisten dengan penelitian 

Skagerlund et al., 2018. 

3. Financial behavior memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

financial literacy pada mahasiswa kota Batam. Hal ini selaras dengan 

hipotesis dari Agarwalla et al., 2013, Grigion et al., 2017 dan Potrich et 

al., 2015. Sedangkan bertolakbelakang dengan Singh et al., 2015 dan 

Ambarkhane et al., 2015. 

4. Financial knowledge memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

financial literacy pada mahasiswa kota Batam. Hasil ini selaras dengan 
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penelitian Grigion et al., 2017, Ambarkhane et al., 2015, Ibrahim et al., 

2009 dan Potrich et al., 2015 

5. Self efficacy tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa kota Batam. Hal ini bertolak belakang dengan Trisna et 

al, 2018, Amatucci et al, 2016 dan Skagerlund, 2018. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini sebenarnya terdapat banyak keterbatasan, berikut 

adalah beberapa poin penting menururt peneliti yang perlu diperhatikan 

1. Objek penelitian hanya terbatas pada mahasiswa di Kota Batam dan tidak 

mencerminkan kecakapan keuangan/finansial di tempat lain. 

2. Sebagian responden kurang mendukung terhadap penelitian sehingga 

menyebabkan sebagian lembar angket diisi dengan tanpa pertimbangan. 

3. Masih banyak variabel sebenarnya yang dapat diteliti lebih lebih lanjut 

mengenai topik yang unik ini (financial attitude, anxienty, financial 

behavior, financial knowledge dan self efficacy) yang mempengaruhi 

financial literacy. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Dilihat dari penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa 

rekomendasi untuk kelanjutan penelitian seterusnya, antara lain: 

1. Penambahan variabel lain yang dapat memperkuat penganalisaan 

mengenai kecakapan finansial/financial literacy. Variabel yang 
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memungkinkan antara lain financial socialization agent dan demografi. 

Financial socialization agent adalah agen sosialisasi yang berhubungan 

dengan individu. Dfi emogra adalah faktor seperti pendapatan, umur dan 

pendidikan seseorang tehadap keuangannya.  

2. Perluasan ruang lingkup penelitian sehingga mengetahui perbedaan 

kecakapan finansial di berbagai kelompok/tempat. 

3. Peluasan waktu lebih lama dalam mencari data yang efisien dan efektif 

untuk mendapatkan responden yang lebih berpotensial dan dapat 

menjelaskan atau memberikan data yang lebih detail sehingga informasi 

akan lebih tepat dan bermanfaat. 
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