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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menganalisis pengaruh 

financial literacy, parental socialization, peer characteristic, dan self-control 

terhadap perilaku menabung pada mahasiswa UIB di Kota Batam. Variabel 

dependen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perilaku menabung,  

sedangkan variabel independennya adalah financial literacy, parental 

socialization, peer characteristic, dan self-control. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dibahas pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Uji regresi yang penulis lakukan pada variabel financial literacy tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku menabung mahasiswa 

UIB di Kota Batam. Hasil uji ini mengungkapkan bahwa pengetahuan kita 

mengenai keuangan tidak berpengaruh terhadap kebiasaan kita dalam 

menabung, hal ini tidak sependapat dengan hasil studi dari  Baidoo et al. 

(2018), Bayar et al. (2017), Naradin et al. (2017), Sabri dan MacDonald 

(2010). 

2. Uji regresi yang dilakukan pada variabel parental socialization tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku menabung pada 

mahasiswa UIB di Kota Batam. Penelitian ini mendapatkan hasil uji t yang 

dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi variabel parental socialization 

yang berarti bahwa variabel ini tidak memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap variabel perilaku menabung. Hasil uji ini mengungkapkan bahwa 
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peran orang tua tidak berpengaruh terhadap kebiasaan menabung pada 

anaknya. Hasil studi ini tidak sependapat dengan studi dari Ningsih et al. 

(2018), Syahrom et al. (2017), dan Alwi et al. (2015). 

3. Hasil uji regresi pada variabel peer characteristic pada variabel perilaku 

menabung yaitu tidak terdapat hubungan signifikan pada mahasiswa UIB 

di Kota Batam. Hasil uji ini mengungkapkan bahwa peran teman disekitar 

kita tidak berpengaruh dalam kebiasaan kita dalam menabung, hasil studi 

ini tidak sama dengan temuan dari Alwi et al. (2015), Jamal et al. (2015), 

dan Thung et al. (2012). 

4. Uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya pada variabel self-control 

terdapat hubungan signifikan positif terhadap variabel perilaku menabung 

pada mahasiswa UIB di Kota Batam. Hasil uji ini mengungkapkan bahwa 

pengendalian diri dapat mempengaruhi kebiasaan menabung seseorang, 

hasil studi ini sependapat dengan Kamawar et al. (2018), Karunaanithy et al. 

(2017), dan  Stromback et al. (2017). 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah keterbatasan waktu 

penelitian dan populasi yang menjadi objek penelitian hanya terfokus pada 

mahasiswa UIB di Kota Batam sehingga data-data yang terkumpulkan tersebut 

hanya bisa mencerminkan sebagian dari saving behavior atau perilaku menabung 

dari mahasiswa perguruan tinggi di Kota Batam, tetapi masih belum dapat 

mencerminkan perilaku menabung dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang 

berada di tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Selain itu dalam penelitian ini, 

terdapat sebagian responden yang kurang mendukung dalam pelaksanaan  
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penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sehingga menyebabkan sebagian 

kuesioner yang diisi oleh responden tanpa pertimbangan yang baik dan memakan 

waktu yang cukup lama karena tidak semua responden memiliki waktu untuk 

mengisi kuesioner dari penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat digunakan sebagai referensi dikemudian hari 

dalam studi ini yakni : 

1. Memperluas penelitian hingga keluar Kota Batam atau daerah lain 

sehingga mencakup lebih luas mahasiswa perguruan tinggi yang diluar 

Kota Batam. 

2. Memperluas data dalam arti tidak hanya mahasiswa yang menjadi objek 

penelitian ini, bisa juga siswa dari Sekolah Menengah Atas dan perilaku 

menabung dari para pekerja. 

3.  Menambah jumlah variabel penelitian seperti menggunakan variabel 

income, financial knowledge, mobile banking, dan lain-lain. 

4. Memperpanjang masa pembagian kuesioner sehingga lebih banyak 

mendapatkan responden. 
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