
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pengaruh money management, 

financial attitude, investment planning, financial knowledge, dan saving terhadap 

personal finance pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel money management

berpengaruh signifikan positif terhadap personal finance. Maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian ini konsisten

dengan penelitian oleh Cameron et al. (2013), Sharman dan Bohora (2012)

dan Lai dan Tan (2009). Namun, hasil pengujian tidak konsisten dengan

penelitian ole Nyamuta dan Maina (2010)

2. Hasil peneitian menyimpulkan bahwa variabel financial attiude  berpengaruh

signifikan positif terhadap personal finance. Maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Shetty (2018) dan  Mien dan Thao (2015). Namun, hasil

penelitian tidak konsisten dengan penelitian Setyawati dan Suroso (2017),

Mwathi et al. (2017), Suwanaphan (2013) dan Gerrans et al. (2013)

3. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel investment planning

berpengaruh signifikan negatif terhadap personal finance. Maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, Hasil penelitian konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Happ et al. (2017). Namun, hasil penelitian
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tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Deventer et al. (2014), 

Sharman dan Bohora (2012), Boon Iet al. (2011), Nyamute dan Maina (2010) 

dan Lai dan tan (2009).  

4. Hasil penelitian menyimpulkan bahawa variabel financial knowledge tidak 

berpengaruh signifikan terhadap personal finance. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Herdjiono dan Danamik (2016). Namun, hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Refera et al.(2018), 

Shetty (2018), Setyawati dan Suroso (2017), Mwathi et al. (2017), Mien dan 

Thao (2015), Gerrans et al. (2013), dan Suwanaphan (2013). 

5. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel saving berpengaruh 

signifikan positif terhadap personal finance. Maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis kelima diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Happ et al. (2017), Ahmad et al. (2017) dan Nyamute 

dan Maina (2010). Namun, hasil pengujian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ginavičienė et al. (2017), Deventer dan Klerk 

(2016), Priya et al. (2015), dan Cameron et al. (2013).  

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam setiap penelitian yang dilaksanakan tentunya akan terdapat beberapa 

keterbatasan, antara lain: 

1.  Adanya keterbatasan objek penelitian yang dilaksanakan karena hanya 

berfokus pada satu wilayah yaitu Kota Batam. 
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2. Sampel yang digunakan beum terpenuhi karena banyak responden yang belum 

tercapai. 

3. Terdapat beberapa variabel independen yang belum mencapai  persyaratan  

untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

dalam bidang yang sama di masa yang akan datang yaitu: 

1. Individu 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan dan analisa terhadap faktor-faktor yang dapat 

menurunkan personal finance sebelum melakukan pembelian, pengeluaran 

serta investasi sehingga dapat mengurangi risiko dalam perencanaan 

keuangan pribadi. 

2. Akademisi 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat meneruskan studi pada 

personal finance dengan menggunakan sampel dari berbagai kota yang ada di 

Indonesia sehingga dapat membandingkannya dengan hasil di Kota Batam, 

serta menambahkan beberapa variabel lain yang tidak terpakai dalam 

penelitian ini.  
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