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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitan ini penulis mencoba meneliti mengenai perbedaan 

persepsi sifat psikologi keuangan yaitu seperti (financial knowledge, financial 

literacy, financial attitude, income, dan locus of control) terhadap personal 

financial management behaviour yang ada di kota Batam. Berdasarkan dari hasil 

analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis didalam bab sebelumnya, 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Financial knowledge tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

personal financial management behavior pada mahasiswa yang ada di 

kota Batam. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh 

Arifin et al., (2017), Mien & Thao (2015), Tang et al., (2015), 

Sayinzoga et al., (2016), Batty et al., (2015), Norvilities & Maclean 

(2010), Robb & Woodyard (2011), dan  Grable at al., (2009) yang 

menyatakan bahwa financial knowledge berpengaruh signifikan 

terhadap personal financial management behavior. 

2. Financial literacy tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

personal financial management behavior pada mahasiswa yang ada di 

kota Batam. Hasil sama dengan hasil yang ditliti oleh Mandell & Klein 

(2011). Namun  hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang 

diteliti oleh Selcuk (2015), Sayinzoga et al., (2015), Farrell et al., 
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(2015) dan Fernandes et al., (2014)  yang menyatakan bahwa financial 

literacy berpengaruh signifikan terhadap personal financial 

management behavior. 

3. Financial attitude tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

personal financial management behavior pada mahasiswa yang ada di 

kota Batam. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh 

Mien & Thao (2015) yang menyatakan bahwa financial attiude 

berpengaruh signifikan terhadap personal financial management 

behavior. 

4. Locus of control berpengaruh signifikan positif terhadap personal 

financial management behavior pada mahasiswa yang ada di kota 

Batam. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Arifin 

et al., (2017), Mien & Thao (2015), dan Jorgensen et al., (2016) yang 

menyatakan bahwa locus of control berpengaruh signifikan terhadap 

personal financial management behavior. Hasil ini berbeda dengan 

hasil penelitian yang diteliti oleh Grable et al., (2009) yang 

menyatakan bahwa locus of control tidak signifikan mempengaruhi 

personal financial management behavior. 

5. Income berpengaruh signifikan positif terhadap personal financial 

management behavior pada mahasiswa yang ada di kota Batam. Hasil 

ini sama dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Grable et al., (2009) 

yang menyatakan bahwa income berpengaruh signifikan terhadap 

personal financial management behavior. 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan masih tergolong dalam lingkungan yang 

cukup kecil yaitu hanya pada mahasiswa yang ada di Kota Batam 

sehingga data yang didaptkan masih tidak begitu akurat. 

2. Sebagian responden kurang mendukung terhadap penelitian yang 

sedang ditelaah oleh peneliti yang menyababkan sebagian lembar 

kuesioner yang diisi dengan tanpa adanya pertimbangan. 

 

5.3 Saran 

 Hasil penelitian dan kesimpulam yang telah diuraikan tersebut, dapat 

dilihat bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian 

ini, sehingga peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat 

memperhitungkan untuk melakukan penelitian pada seluruh mahasiswa secara 

merata agar hasil yang didapat akan lebih akurat. Selain itu, peneliti juga berharap 

pada penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel yang lebih banyak lagi 

selain dari variabel financial knowledge, financial literacy, financial attitude, 

locus of control, dan income terhadap personal financial management behavior. 
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