
50                Universitas Internasional Batam 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

 

5.1  Kesimpulan                      

  Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel service quality terhadap saving behavior pada 

masyarakat Batam. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan ramah 

pelayanan yang diberikan oleh bank tempat nasabah menabung maka akan 

semakin tinggi juga minatnya menabung. Hasil temuan ini konsisten dengan 

penelitian dari Ismail et al., (2018), Ravichandran et al., (2010), Ismail et al., 

(2013), Al-Afifi (2014), Jamal et al., (2015) dan Nga dan Yeoh (2018) yang 

menunjukkan adanya hubungan antara service quality terhadap saving behavior. 

 Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Religious Belief terhadap saving Behavior pada 

masyarakat Batam. Hal ini menunjukkan bahwa menabung adalah merupakan hal 

yang positif dan dianjurkan oleh semua ajaran agama. Hasil temuan ini konsisten 

dengan penelitian dari dari Ismail et al., (2018), Ravichandran et al., (2010), 

Ismail et al., (2013), Al-Afifi (2014), Jamal et al., (2015) dan Nga dan Yeoh 

(2018) menunjukkan adanya hubungan antara religious belief terhadap saving 

behavior. 

 Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

variabel financial knowledge berpengaruh terhadap saving behavior pada 

masyarakat Batam. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai prinsip 

keuangan akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menabung. Hasil 

temuan ini konsisten dengan penelitian dari Ismail et al., (2018), Ahmad et al., 
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(2015), Ismail et al., (2013), Alwi et al., (2015), Kamarudin dan Hashim (2018), 

Al-Afifi (2014), Jamal et al., (2015), Khatun (2018), Jamal et al., (2016), Nga dan 

Yeoh (2018) dan Yong et al., (2016) menunjukkan adanya hubungan antara 

financial knowledge terhadap saving behavior. 

 

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Sampel penelitian ini masih terbatas pada 285 nasabah bank saja yang 

diitemui pada bank tempat nasabah menabung. Walaupun angka ini sudah 

memenuhi asumsi sampel minimum tetapi jumlah responden yang lebih 

besar masih bisa didapatkan. Dengan jumlah sampel yang lebih besar 

maka akan semakin besar kemungkinan bahwa hasil penelitian akan lebih 

baik secara angka statistik. 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,468 atau 

46,8% kemampuan dari variabel independen yaitu service quality, 

religious belief dan financial knowledge dalam menerangkan hubungannya 

dengan variabel saving behavior atau kebiasaan menabung.   
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5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa saran yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini: 

1. Temuan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan dan 

pentingnya menabung harus diberikan bahkan di tingkat dasar dan 

menengah sehingga siswa yang nantinya akan menjadi dewasa akan 

memiliki pengetahuan keuangan yang memadai yang memungkinkan 

mereka untuk mengelola pendapatan dan hutang mereka secara efisien 

serta merencanakan pensiun mereka. Karena itu penting bagi pihak 

berwenang untuk memastikan hal itu program pendidikan finansial apa 

pun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan 

dan pentingnya kebiasaan menabung untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang pengelolaan keuangan pribadi. 

2. Bagi pihak perbankan yang menerima dan mengelola tabungan masyarakat 

dapat memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kebiasaan 

menabung yang akan berguna untuk memnuhi kebutuhan keuangan disaat 

yang penting dan saat sudah pensiun di hari tua kelak 
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