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BAB V 

KESIMPULAN,KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan topik yang berjudul “Analisis pengaruh 

financial behavior, financial attitude, financial knowledge, dan financial influence 

terhadap financial literacy pada mahasiswa Universitas Internasional Batam” 

yang bertujuan agar dapat menganalisa faktor–faktor yang mempengaruhi literasi 

keuangan pada mahasiswa khususnya mahasiswa yang berasal dari Universitas 

Internasional Batam. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penelitian 

yang disinggung pada bab – bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur dan mengetahui pengaruh variabel perilaku keuangan, sikap keuangan, 

pengetahuan keuangan, dan pengaruh keuangan terhadap literasi keuangan pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam, yang kemudian harapan dari penulis 

atas penelitian yang dilakukan ini ialah berharap agar hasil dari penelitian ini 

dapat membawa manfaat bagi mahasiswa serta masyarakat.  

Penulis mengambil kesimpulan penelitian yang akan menjawab rumusan 

masalah yang menjadi inti penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil Uji pada Hipotesis satu (H1) dengan regresi linier 

berganda ditemukan bahwa nilai signifikan dari variabel perilaku 

keuangan menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap 

variabel dependen literasi keuangan. Nilai Sig. 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05 (<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,246. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018), Garg 

dan Singh (2018), Choudhary dan Kamboj (2017), Stromback et al. 
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(2017), Titko et al. (2015), Agarwalla et al. (2015) dan Boyland dan 

Warren (2013) yangmenyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara perilaku keuangan terhadap  literasi keuangan. 

2. Berdasarkan hasil Uji pada Hipotesis dua (H2) dengan regresi linier 

berganda ditemukan bahwa terdapat nilai Sig. 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05 (<0.05) dan hasil beta nya adalah 0,213 yang berarti variabel sikap 

keuangan menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap 

variabel dependen literasi keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018), Garg dan Singh 

(2018), Abdullah et al. (2017), Te’eni-Harari (2016), dan Ibrahim et al. 

(2009) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara sikap keuangan terhadap literasi keuangan. 

3. Berdasarkan hasil Uji pada Hipotesis 3 (H3) dengan regresi linier 

berganda ditemukan bahwa terdapat nilai Sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05 

(<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,165 yang berarti variabel 

pengetahuan keuangan menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen literasi keuangan. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu  oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018), Garg 

dan Singh (2018), Choudhary dan Kamboj (2017), Zvarikova dan 

Majerova (2014), Fatoki (2014), dan Ibrahim et al. (2009) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan 

keuangan terhadap literasi keuangan. 

4. Berdasarkan hasil Uji pada Hipotesis 4 (H4) dengan regresi linier 

berganda ditemukan bahwa terdapat nilai Sig. 0,028 atau lebih kecil dari 
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0,05 (<0,05) dan hasil beta nya adalah 0,102 yang berarti variabel 

pengaruh keuangan menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen literasi keuangan. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu oleh Venkataraman dan Venkatesan (2018), 

Kimiyaghalam dan Safari (2015), dan Pillai et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh 

keuangan terhadap literasi keuangan. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

keterbatasan yang mennyebabkan kurang sempurnanya penelitian ini, berikut 

merupakan poin-poin keterbatasan yang dimaksud :  

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan target dengan kata kunci 

“Mahasiswa di Universitas Internasional Batam”, dapat diperluas lagi 

sebagai contoh “Mahasiswa di Kota Batam” agar hasil penelitian bisa 

lebih luas dan lebih terfokus. 

2. Penulis menemukan kesulitan dalam mencari jurnal dan artikel yang akan 

digunakan untuk mendukung tinjauan literatur penulis. Basis data jurnal 

online tidak cukup bagi penulis karena beberapa jurnal yang baik dibatasi 

untuk pengguna tertentu. Karena itu, kita perlu mengakses sumber basis 

data lain untuk mendapatkan lebih banyak jurnal. Meski terdapat 

keterbatasan yang dihadapi dalam proses menyelesaikan makalah 

penelitian ini, tidak menjadi fakor yang dapat menurunkan signifikansi 

temuan. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah peneliti sampaikan, 

berikut terjabarkan beberapa poin utama yang akan di jadikan sebagai 

rekomendasi dari peneliti bagi penelitian selanjutnya :  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas target responden yang diteliti, 

misalnya menjadi se-kota atau se-provinsi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel 

penelitian yang lebih jelas dan lebih luas dengan mencakup variabel 

lainnya yang mempengaruhi literasi keuangan dapat berupa money 

management, financial satisfaction, financial anxiety, saving and 

spending, financial self-efficacy, hopelessness, maupun insurance. 
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