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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan analisis pada bab sebelumnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi saving habits seperti faktor manajemen 

keuangan, sosialisasi dari orangtua, pengaruh teman sebaya dan juga 

pengendalian diri dengan menggunakan responden sebanyak 247 sampel yang 

merupakan milenial di Kota Batam, makan dapat diambil kesimpulan ialah: 

1. Hasil yang didapatkan pada hipotesis (H1): Financial management 

berpengaruh signifikan positif terhadap saving habits. Hasil pengujian 

didukung oleh Syahrom et al. (2017), Kartikasari et al. (2016), Ahmada et 

al. (2015), Delafrooz et al. (2011) yang menyatakan bahwa manajemen 

keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku menabung 

dimana jika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang 

manajemen keuangan lebih cenderung memiliki kebiasaan menabung yang 

baik. 

2. Hasil yang didapatkan pada hipotesis H2: Analisis parental socialization 

berpengaruh signifikan positif terhadap saving habits. Hasil pengujian ini 

didukung oleh Syahrom et al. (2017), Karunaanithy et al. (2017), Subhamv 

et al. (2017), Alwi et al. (2017), Salikin et al. (2017). Yang menyimpulkan 

bahwa sosialisasi orangtua berpengaruh positif terhadap perilaku 

menabung dikarenakan orang tua yang mempraktikkan keterampilan 

pengelolaan uang yang memengaruhi kebiasaan menabung anak-anaknya.
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3. Hasil yang didapatkan pada hipotesis H3: Peer Influence berpengaruh 

signifikan positif terhadap saving habits. Hasil pengujian ini didukung oleh 

(Alwi et al, 2017). Penelitian yang telah dilakukan oleh Karunaanithy et 

al. (2017), Baharuddin et al. (2016), Subhamv dan Priya. (2016), Jamal et 

al. (2016), Alwi et al. (2015), Jamal et al. (2016), Attri (2012) 

menyimpulkan bahwa teman sebaya berpengaruh positif  terhadap perilaku 

menabung karena teman sebaya mudah memperngaruhi dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Hasil yang didapatkan pada hipotesis H4: Analisis self control tidak 

berpengaruh signifikan terhadap saving habits. menurut penelitian yang 

telah dilakukan oleh  Syahrom et al. (2017),  Karunaanithy et al. (2017), 

Tharanika dan Andrew (2017) menyimpulkan bahwa pengendalian diri 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung dikarenakan 

pengendalian diri bukan mengenai sebarap banyak uang yang dihasilkan 

seseorang tetapi seberapa banyak uang yang ditabung oleh seseorang. 

Konteks ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjadi konsisten 

dalam menabung sehingga jika seorang siswa yang memiliki kontrol diri 

kurang cenderung menabung lebih sedikit. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Adapun penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Kurangnya waktu dalam pengumpulan data 
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2. Kurangnya variable-variabel yang digunakan 

3. Jumlah responden yang minim 

4. Hanya melakukan penelitian di Kota Batam 

 

5.3 Saran 

 Dari hasil dan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian di bab-bab 

sebelumnya, dapat kita lihat bahwa terdapat banyak hal-hal yang harus diperbaiki 

dalam penelitian ini, seperti kurangnya waktu untuk pengumpulan data dan 

responden, diharapkan untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan 

penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, peneliti berharap 

agar untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan lebih banyak 

variabel, contohnya financial stress, financial skills, family size, financial 

socialization, self dominance,  dan lifestyle  agar hasil yang didapatkan lebih 

maksimal. Menambahkan lebih banyak jumlah responden agar hasil yang 

didapatkan lebih maksimal dan memperluas cakupan penelitian, seperti 

melakukan penelitian di kota-kota lainnya. 
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