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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pada kajian studi ini, penulis berusaha mempelajari kelaianan perspektif 

psikologi finansial, seperti pengetahuan keuangan, literasi keuangan, sikap 

keuangan, pendapatan, serta poin kontrol pada perilaku manajemen finansial pada 

karyawan di Batam. Berdasarkan pemaparan hasil uji penulis pada bab-bab 

sebelumnya, bisa disimpulkan: 

1. Pengetahuan finansial berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku 

manajemen finansial pada para pekerja kota Batam. Outcome dari 

penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan studi yang ditelaah oleh 

Dwiastanti (2018), Prihartono dan Asandimitra (2018), dan Kholilah dan 

Iramani (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan finansial 

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku manajemen 

finansial. Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, 

yaitu hasil pengkajian yang ditelaah oleh Arifin (2017), Mien dan Thao 

(2015),  Seuntjens et al., (2016), Tang et al., (2015), dan Batty et al., 

(2015) yang mengatakan pengetahuan finansial berpengaruh signifikan 

postif terhadap perilaku manajemen finansial. 

2. Kecerdasan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

manajemen finansial pada para pekerja kota Batam. Kajian studi ini 

menunjukkan output yang sejalan dengan riset yang ditelaah oleh 

Sayinzoga et al., (2015), Farrell et al., (2015), Akben-Selcuk (2015), 
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Herawati et al., (2018), Fernandes et al., (2014), Prihartono dan 

Asandimitra (2018). 

3. Sikap finansial berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

manajemen finansial pada para pekerja kota Batam. Hasil dari penelitian 

ini tidak berbeda dengan observasi yang ditelaah oleh Mien dan Thao 

(2015), Dwiastanti (2018), Prihartono dan Asandimitra (2018).   

4. Locus of control berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku 

manajemen finansial pada para pekerja yang ada di kota Batam. Outcome 

dari studi ini menunjukkan kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh 

Prihartono dan Asandimitra, (2018). Namun ada juga ketidaksamaan 

dengan hasil kajian studi peneliti yang lain, yaitu hasil Arifin (2017), 

Jorgensen et al., (2017), Mien dan Thao (2015), Dwiastanti (2018), 

Kholilah dan Iramani (2013) yang menyatakan bahwa locus of control 

berpengaruh signifikan postif terhadap perilaku manajemen finansial. 

5. Pendapatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku 

manajemen kaungan pada para pekerja kota Batam. Hasil dari observasi 

ini menunjukkan persamaan dari riset yang dibuat oleh Arifin, (2017) dan 

Kholilah & Iramani, (2013) yang mengatakan jika variabel pendapatan 

mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap perilaku 

manajemen finansial. Namun ada juga perbedaan dengan hasil penelitian 

yang lain, yaitu hasil observasi yang diteliti oleh Prihartono & 

Asandimitra, (2018) dan Grable et al., (2009) yang mengatakan jika 

pendapatan berpengaruh signifikan postif terhadap perilaku manajemen 

finansial. 
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5.2 Keterbatasan 

 Terdapat beberapa batasan dalam riset yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

1. Data yang diperoleh masih tidak akurat karena studi yang dilkaukan 

masih hanya diberikan pada lingkungan sangat kecil, yaitu para 

pekerja yang adi di Kota Batam.  

2. Dikarenakan responden yang kurang bekerjasama, maka menyebabkan 

beberapa kuesioner yang dijawab dengan tanpa adanya pertimbangan. 

5.3 Saran 

Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dikasih agar peneliti lain dengan 

kesamaan dalam model penelitian ini yaitu, agar dapat melaksanakan riset dengan 

jangka waktu yang lebih lama, guna menghindari keterbatasan waktu ketika 

memperluas sampel. Pada saat yang sama peneliti menyarankan untuk peneliti 

selanjutnya untuk menambahkan objek tambahan sehingga dapat menghasilkan 

hasil dari financial management behavior secara keseluruhan.  Penelitian juga 

dapat lebih bervariasi, dengan artian menambahkan variabel lain yang bukan 

bagian dari model penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap financial 

management behavior pada para pekerja maupun masyarakat di Kota Batam. 
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