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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian kali ini penulis mencoba menguji pengaruh dari faktor-

faktor, berupa: self-control, parental socialization, peer influence, saving motive, 

dan financial literacy terhadap saving behavior generasi milenial di Kota Batam. 

Dan berdasarkan hasil, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah: 

1. Variabel self-control dapat mempengaruhi secara signifikan positif terhadap 

saving behaviour para generasi milenial yang ada di Kota Batam. Dan hasil ini 

didukung oleh penelitian yang telah diteliti dan diuji oleh oleh Gobiga (2017), 

Jamal et al., (2016), Kamawar et al., (2018), Subhamv & Priya (2016), 

Tharanika & Andrew (2017) dan Thung et al., (2012) yang menyatakan bahwa 

self-control berpengaruh signifikan positif terhadap saving behavior. 

2. Variabel parental socialization dapat mempengaruhi secara signifikan positif 

terhadap saving behavior para generasi millenial yang ada di Kota Batam. Dan 

hasil ini didukung oleh penelitian yang telah diteliti dan diuji oleh Alwi 

(2015), Jamal  et al., (2015) Jamal et al., (2016), Kagotho et al., (2017), 

Karunaanithy et al., (2017), Subhamv & Priya (2016) dan Thung et al., (2012) 

yang menyatakan bahwa parental socialization berpengaruh signifikan positif 

terhadap saving behavior. 

3. Variabel peer influence berpengaruh signifikan negatif terhadap saving 

behavior para generasi millenial yang ada di Kota Batam. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Jamal et al., (2015), Jamal et al., 
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(2016), Karunaanithy et al., (2017), Subhamv & Priya (2016), dan  Thung et 

al., (2012) yang menyatakan bahwa peer influence berpengaruh signifikan 

positif terhadap saving  behavior. 

4. Variabel saving motive berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior para generasi millenial yang ada di Kota Batam. Dan hasil ini sama 

dengan penelitian yang telah diteliti Fisher & Anong (2012) dan 

Marcinkiewicz, (2018) yang menyatakan bahwa saving motive berpengaruh 

signifikan positif terhadap saving  behavior. 

5. Variabel financial literacy berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior para generasi millenial yang ada di Kota Batam. Dan hasil ini sama 

dengan penelitian yang telah diteliti oleh Ahmad et al., (2015), Akben-Selcuk 

(2015), Alwi et al., (2015), Baidoo et al., (2018), Bayar et al., (2017), Gaisina 

& Kaidarova  (2017), Gobiga (2017), Hinga (2014), Jamal et al., (2015), 

Jamal et al., (2016), Karunaanithy et al., (2017), Naradin et al., (2017), 

Subhamv & Priya (2016), Tharanika & Andrew (2017), Thung et al., (2012) 

dan Wenfeng (2014) yang menyatakan bahwa financialliteracy berpengaruh 

signifikan positif terhadap saving behavior. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa keterbatasan 

yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan masih tergolong dalam lingkungan yang cukup 

kecil yaitu hanya pada generasi millennial yang ada di Kota Batam sehingga 

data yang didapatkan masih tidak begitu akurat. 

2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan juga tergolong sedikit untuk mewakili 

generasi millennial yang ada di Kota Batam. 
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5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, dapat 

dilihat bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian 

ini, sehingga peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat 

memperhitungkan untuk melakukan penelitian pada generasi millennial yang 

bekerja pada bidang-bidang tertentu sehingga lebih dapat mewakili sampel yang 

ingin diteliti. Selain itu, peneliti juga berharap pada penelitian selanjutnya agar 

menggunakan variabel yang berbeda selain dari variabel self-control, parental 

socialization, peer influence, saving motive, dan financial literacy. 
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