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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

  
 
5.1 Kesimpulan 

Didasari hasil penelitian dan pengolahan pada bab-bab sebelum ini 

mengenai hubungan antara variabel financial self-efficacy, financial anxiety, 

financial satisfaction, hopelessness terhadap financial literacy pada mahasiswa 

Kota Batam. Maka Penulis dapat mengambil kesimpulan penelitian yang akan 

menjawab rumusan masalah yang menjadi inti penelitian kali ini, sebagai berikut : 

1. Hasil Uji pada hipotesis satu (H1) dengan regresi linier berganda 

ditemukan bahwa financial self-efficacy memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap financial literacy. Karena dengan tingkat financial self-

efficacy yang tinggi, seseorang cenderung untuk mau belajar dan terus 

mengasah literasi keuangannya agar lebih baik lagi, sehingga memicu 

tingkat financial literacy yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Lim et al. (2014), Farrell et 

al. (2016), Lown (2011), Skagerlund et al. (2018), dan Amatucci dan 

Crawley (2011). 

2. Hasil Uji pada hipotesis dua (H2) dengan regresi linier berganda 

ditemukan bahwa financial anxiety memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap financial literacy. Karena dengan tingkat financial anxiety yang 

tinggi, seseorang cenderung untuk mau belajar dan terus mengasah literasi 

keuangannya agar lebih baik lagi, sehingga memicu tingkat financial 

literacy yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan beberapa 
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penelitian sebelumnya yaitu Gambetti & Giusberti (2012), Shapiro dan 

Burchell (2012), Skagerlund et al. (2018), Paluri & Mehra (2016), Farrell 

et al. (2016). 

3. Hasil Uji pada hipotesis tiga (H3) dengan regresi linier berganda 

ditemukan bahwa financial satisfaction memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap financial literacy. Karena dengan tingkat financial 

satisfaction yang tinggi, seseorang cenderung untuk mau belajar dan terus 

mengasah literasi keuangannya agar lebih baik lagi, sehingga memicu 

tingkat financial literacy yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Chie Tie dan Nizam (2015), 

Hafizah et al. (2016), Robb dan Woodyard (2011), Murpy (2013), dan 

Bashir et al. (2013). 

4. Hasil Uji pada hipotesis empat (H4) dengan regresi linier berganda 

ditemukan bahwa hopelessness memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap financial literacy. Karena dengan tingkat hopelessness yang 

tinggi, seseorang cenderung untuk tidak mau belajar dan terus mengasah 

literasi keuangannya agar lebih baik lagi, sehingga memicu tingkat 

financial literacy yang rendah. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yaitu Hafizah et al. (2016), Murpy (2013), 

dan Bashir et al. (2013), Shukor and Jamal (2013), dan Beckmann (2013). 
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5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini. Keterbatasan tersebut akan 

dijabarkan dalam poin-poin berikut : 

1. Target masyarakat yang diteliti masih terbatas secara geografis, yaitu kota 

Batam. 

2. Target penelitian pada penelitian ini hanya menggunakan kata kunci 

“Mahasiswa di Batam”, bisa lebih dispesifikkan lagi sebagai contoh 

“Mahasiswa dari 5 Universitas Terbesar di Batam”. Sehingga hasil 

penelitian bisa lebih terfokus, dan ada tambahan universitasnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Melalui kesimpulan dan keterbatan yang telah peneliti sampaikan, berikut 

beberapa poin yang dapat menjadi rekomendasi peneliti untuk penelitian 

selanjutnya : 

1. Target sampel atau responden yang diteliti bisa lebih diperluas, misalnya 

se-provinsi ataupun se-Indonesia. 

2. Penelitian dengan variabel yang lebih lengkap, misalkan, financial literacy 

dimensinya bisa dipecah lagi menjadi financial attitude, financial 

knowledge, financial behavior atau ketiga variabel tersebut dijadikan 

variabel mediasi yang membentuk financial literacy. 

Andreas. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository ©2019




