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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DANREKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dibuat oleh penulis untuk cari tahu variabel independen 

financial literacy, family influence, peers influence, dan self-control dapat 

mempengaruhi variabel dependen saving behavior secara signifikan atau tiada, 

dengan menggunakan sampel penelitian yaitu pekerja di Kota Batam yang 

berjumlah 406 responden setelah dikurangin data outlier.  

Setelah melakukan serangkaian pengujian yang dibuat di bab sebelumnya, 

hasil penelitian ini mampu dibilang bahwa H1 yang berbunyi financial literacy 

pengaruhnya signifikan positif terhadap saving behavior diterima, berdasarkan 

hasil pengujian yang dibuat di bab sebelumnya bisa dinyatakan bahwa financial 

literacy pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior. Dimana makin 

banyak tingkat pengetahuan seseorang tentang keuangan, makin besar juga tingkat 

menabungnya. 

H2 yang berbunyi family influence pengaruhnya signifikan positif dengan 

saving behavior, dari hasil uji yang dibuat di bab sebelumnya mampu dinyatakan 

bahwa family influence pengaruhnya signifikan positif dengan saving behavior. 

Dimana semakin tinggi pengaruh dari keluarga akan membantu mendorong 

perilaku menabung menjadi semakin meningkat. 

H3 yang berbunyi peers influence pengaruhnya signifikan positif dengan 

saving behavior diterima, dari hasil uji yang dibuat di bab sebelumnya bisa 

dinyatakan peers influence pengaruhnya signifikan positif dengan saving 

behavior. Dimana individu cenderung mudah dipengaruhi oleh teman atau 
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rekannya. Ketika teman atau rekan melakukan kegiatan menabung individu 

tersebut juga akan terpengaruhi dan ikut melakukan kegiatan menabung, dan 

sebaliknya. 

H4 yang berbunyi self-control pengaruhnya signifikan positif dengan 

saving behavior diterima, dari hasil uji di bab sebelumnya mampu dibilang self-

control berpengaruh secara signifikan positif terhadap savng behavior. Dimana 

ketika seseorang memiliki tingkat pengendalian yang tinggi, dia mampu 

mengkontrol diri untuk tidak sembarang menghabiskan uang agar uang tersebut 

dapat digunakan untuk menabung. 

5.2  Keterbatasan 

 Ada keterbatasan pada saat melakukan penelitian seperti 

Objekiipenelitian yang dipakai penelitian ini hanya pekerja yang berada di Kota 

Batam, sehingga penelitian ini cuma bisa mencerminkan perilaku menabung dari 

pekerja yang bekerja di Kota Batam saja, tidak dapat mencerminkan perilaku 

menabung pada pekerja di kota lain. Pengumpulan data yang dilakukan dalam 

jangka waktu yang singkat juga menyebabkan jumlah dari sampel yang diteliti 

hanya sebagian kecil sehingga kurang dapat mewakilkan perilaku menabung 

sebagian besar dari pekerja di Kota Batam secara keseluruhan. Variabel 

independen yang dikelola dalam jelaskan variabel dependen juga masih minim 

yaitu hanya 4 variabel, sementara banyak lagi variabel independen lain yang bisa 

dipakai untuk menjelaskan variabel dependen. 

5.3 Rekomendasi 
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 Ada beberapa saran beserta rekomendasi yang bisa dikasih peneliti kepada 

calon peneliti yang akan mengunakan topik yang sama yaitu saving behavior, 

seperti calon peneliti dapat memperluas jumlah sampel yang akan diteliti agar 

dapat mewakili perilaku menabung masyarakat pada kondisi sesungguhnya. Calon 

peneliti juga dapat menambah jumlah variabel independen menjadi lebih banyak 

lagi seperti menambah variabel income, saving attitude, serta dapat menambahkan 

variabel kontrol seperti gender dan age. 
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