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BAB V 
KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial literacy berpengaruh 

signifikan positif terhadap saving behavior. Hasil pengujian ini didukung 

oleh Ahmad et al., (2015) dan Delafrooz et al., (2011), yang menyatakan 

bahwa financial literacy berpengaruh signifikan positif terhadap saving 

behavior dimana jika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi 

tentang financial literacy lebih cenderung memiliki kebiasaan menabung 

yang baik. Hal ini disebabkan karena pentingnya financial literacy yang 

menyebabkan semakin tinggi seseorang mengetahui literasi keuangan 

maka semakin tinggi seseorang ini mengetahui pentingnya menabung. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel parental socialization 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel saving behavior. 

Hasil uji ini didukung oleh Subhamv et al., (2017) dan Alwi et al., 

(2017), menyimpulkan bahwa parental socialization berpengaruh positif 

terhadap saving behavior. Dikarenakan orangtua yang mempraktikkan 

keterampilan pengelolaan uang yang mempengaruhi kebiasaan 

menabung anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena dari cara orang tua 

mendidik anaknya bagaimana cara menabung dengan benar dan seorang 

anak pun dapat dipengaruhi oleh orangtua. 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peer influence tidak 

signifikan karena tidak memiliki pengaruh terhadap variabel saving 

behavior. Menurut Syahrom et al., (2017) mengatakan bahwa teman 

sebaya tidak berpengaruh signifikan pada perilaku menabung 

dikarenakan teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat lemah dan 

menunjukkan bahwa kebiasaan menabung tidak dipengaruhi oleh rekan-

rekan sekitar. Hal ini disebabkan karena pengaruh seseorang menabung 

tidak berdasarkan seberapa banyak temannya menabung.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel self-control tidak 

signifikan dengan saving behavior karena antar variabel tidak memiliki 

pengaruh.  Ningsih et al., (2018), Kim dan Hanna (2017) dan Seong et 

al., (2011), menyimpulkan bahwa self control tidak berpengaruh 

signifikan terhadap saving behavior dikarenakan jika seseorang dapat 

menahan untuk menghabiskan uang secara berlebihan dan hanya 

membeli hal yang dibutuhkan saja, bukan apa yang diinginkan, maka 

berdampak positif terhadap saving behavior. Dalam pengertiannya self 

control bukan seberapa banyak yang dihasilkan melainkan berapa banyak 

yang ditabung oleh seseorang dan lebih mengacu seseorang untuk 

menjadi konsisten dalam menabung.   

 

5.2 Keterbatasani 

 Keterbatasan-keterbatasan yang mungkin ada di dalam penelitian ini 

menurut penulis adalah : 
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1. Penelitian belum tentu dapat mencerminkan secara keseluruhan karena 

jumlah responden yang digunakan masih sedikit. 

2. Objek penelitian yang dipakai adalah mahasiswa Kota Batam. Sehingga 

hanya mencerminkan mahasiswa yang ada di Kota Batam dan belum 

tentu menentukan hasil tersebut dapat mencerminkan keadaan yang sama 

dengan mahasiswa di Kota lain. 

 
5.3 Rekomendasii 

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang 

dilakukan selanjutnya dan kepada masyarakat di Kota Batam adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, agar dapat melibatkan 

lebih banyak responden sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan 

akurat. 

2. Responden untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lakukan di 

beberapa mahasiswa di Kota lainnya. 

3. Responden juga bisa diisi oleh mahasiswa perguruan tinggi di Kota 

Batam, yaitu untuk mengetahui apakah selama ini mereka menyisihkan 

sebagian uang mereka atau menghabiskannya. 
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