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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

dari financial knowledge, locus of control, financial attitude, parental 

socialization, dan peer influence terhadap financial management behavior pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam. Oleh karena itu, kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Financial Knowledge memiliki pengaruh signifikan positif dikarenakan 

semakin baik pengetahuan seseorang tentang keuangan maka semakin 

sadar mereka akan pentingnya mengatur keuangan dengan baik. Hal ini 

sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Arifin (2017), Mien dan Thao 

(2015), Amanah et al., (2016), dan Nusron et al., (2018). 

2. Locus of Control memiliki pengaruh signifikan positif dikarenakan 

semakin tinggi internal locus of control yang dimiliki seseorang maka 

mereka akan lebih yakin pada diri sendiri bahwa mereka mampu 

memecahkan masalah keuangan mereka, sehingga mereka akan berusaha 

menerapkan manajemen keuangan yang baik. Hal ini selaras dengan 

penelitian terdahulu oleh Mien dan Thao (2015) dan Arifin (2017). 

3. Financial Attitude memiliki pengaruh yang signifikan positif 

dikarenakan semakin tinggi sikap keuangan seseorang maka pandangan 

mereka terhadap uang semakin baik, sehingga mereka akan lebih 

bertanggung jawab terhadap keuangannya dan mengambil keputusan 

yang lebih baik terkait hal finansial. Hal ini konsisten dengan studi 
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terdahulu oleh Mien dan Thao (2015), Selcuk (2015), Khairani dan 

Alfarisi (2019), Amanah et al., (2016), Nusron et al., (2018), Pihartono 

dan Asandimitra (2018), dan Ameliawati dan Setyani (2018). 

4. Parental Socialization berpengaruh signifikan positif dikarenakan orang 

tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada 

anaknya. Ini artinya orang tua yang memberikan panutan yang baik 

dalam mengelola keuangan dan mengajarkan anaknya untuk mengatur 

keuangan yang baik akan membentuk kebiasaan bagi anaknya untuk 

mengelola keuangannya. Hal ini konsisten dengan studi terdahulu oleh 

Selcuk (2015), Sundarasen et al. (2016), Chowa dan Despard (2013), 

Ameliawati dan Setyani (2018), Dangol dan Maharjan (2018), 

Karunaanithy et al., (2017), dan Alwi et al., (2015). 

5. Peer Influence tidak berpengaruh secara signifikan karena pada kalangan 

mahasiswa belum memiliki kebiasaan berunding masalah manajemen 

keuangan sehingga waktu bersama teman lebih banyak dihabiskan 

dengan melakukan kegiatan lain seperti hangout. Hasil ini berbeda 

dengan studi yang pernah dilakukan oleh Jamal et al., (2015), Dangol 

dan Maharjan (2018), Karunaanihy et al., (2017), dan Alwi et al., (2015) 

dimana mereka menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan positif 

antar peer influence terhadap financial management behavior seseorang. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam proses penelitian yang dilakukan, ada beberapa keterbatasan yang 

dialami yaitu: 
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1.  Pertanyaan kuesioner yang ambigu sehingga membingungkan responden 

dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada setiap responden. 

2. Ruang lingkup objek penelitian yang terbatas yaitu hanya meneliti pada 

mahasiswa Universitas Internasional Batam saja. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Sesuai hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan, 

rekomendasi yang ingin penulis sampaikan agar dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan menjadi evaluasi bagi pihak yang bersangkutan yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Melalui penelitian ini diharapkan bagi Universitas Internasional Batam 

memberikan edukasi dan pelatihan kepada mahasiswanya agar mereka 

dapat mengelola keuangannya dengan baik.  

2.  Diharapkan kepada mahasiswa untuk terus mempelajari dan mencari tahu 

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat meningkatkan 

financial management behavior yang baik untuk diaplikasikan ke dalam 

kehidupan sehari hari. 

3. Diharapkan kepada pihak lainnya yang ingin melalukan penelitian,  

sebaiknya mengambil variabel lain yang belum penulis teliti dalam 

penelitian ini agar dapat menyempurkan kekurangan dalam penelitian ini, 

seperti income, work experience, dan self control. 

4.  Disarankan agar ruang lingkup dari penelitian diperluas lagi sehingga 

pengambilan sampel dapat lebih beragam dan bervariasi. 
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