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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DANREKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian sama analisa pembahasan yang sudah ditulis pada bab 

sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil menunjukkan H1 diterima, karena hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel Financial Literacy mempunyai pengaruh yang signifikan 

positif terhadap variabel Saving Behavior.  

2. Hasil menunjukkan H2 diterima, karena hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel Parental Socialization mempunyai pengaruh yang signifikan 

positif terhadap variabel Saving Behavior. 

3. Hasil menunjukkan H3 diterima, karena hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel Peer Influences mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel Saving Behavior. 

4. Hasil menunjukkan H4 diterima, karena hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel Self-Control mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel Saving Behavior.  

5. Hasil menunjukkan H5 diterima, karena hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel Attitude mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap variabel Saving Behavior. 
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5.2  Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuesioner yang bersifat secara online dan tidak secara tatapan 

langsung atau face to face sehingga menyebabkan data yang diambil tidak 

bisa memberikan tingkat keakuratan yang lebih maksimal. Jangka ambil 

sampel dilakukan pada kurun waktu yang terlalu pendek, setidaknya 

dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan agar data yang didapatkan bisa lebih 

maksimal. 

2. Data yang didapatkan enggak pasti bisa mencerminkan keadaan real atau 

sebenarnya pada mahasiswa Kota Batam. 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang bisa dikasih dalam penelitian yang akan datang 

adalah sebagai berikut: 

1. Data atau sampel yang diambil diharapkan bisa lebih banyak dan tidak hanya 

berfokus pada mahasiswa saja dikarenakan lingkungannya yang tidak terlalu 

besar namun bisa menyebar kepada masyarakat Kota Batam yang memiliki 

lingkungan yang lebih besar dibanding lingkungan mahasiswa, sehingga 

penelitian ini bisa lebih mewakili keadaan yang sesungguhnya. 

2. Pada penelitian yang selanjutnya diharapkan peneliti bisa menyebarkan data 

secara langsung di lapangan agar data yang didapatkan lebih akurat dan pas. 
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