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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penulis menjalankan penelitian tentang berbagai faktor yang dapat 

memberikan pengaruh kepada saving behavior mahasiswa yang ada di Kota 

Batam yaitu sebagai berikut financial literacy, self-control, attitude, optimism dan 

peer influence kepada saving behavior. Berdasarkan dari olahan hasil analisis 

yang dilaksanakan di bab empat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Financial literacy terdapatnya pengaruh yang positif signifikan kepada 

saving behavior terhadap mahasiswa aktif yang ada di Kota Batam, hal ini 

dikarenakan jika mahasiswa memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap 

keuangan maka mahasiswa tersebut akan cenderung mempunyai 

tabungannya sendiri. Output dari penelitian berikut menunjukkan hasil 

yang konsisten atau sama dengan hasil studi yang terdahulu yang diteliti 

oleh Jamal et al., (2016), Baharuddin et al., (2016), Alwi et al., (2015), 

Azlan et al., (2015), Akben-Selcuk (2015), Foo Yu & Jupri (2015), Hinga 

(2014),  Mahdzan & Tabiani (2013), Thung et al., (2012), Delafrooz et al., 

(2011), Sabri & Macdonald (2010) yang menyatakan bahwa financial 

literacy memiliki pengaruh yang signifikan kepada saving behavior. 

2. Attitude memiliki pengaruh tidak signifikan kepada saving behavior 

terhadap mahasiswa yang masih aktif di Kota Batam, hal ini dikarenakan 

antara satu responden dan yang lain memiliki sikap atau pandangan 

berbeda tentang tabungan. Hasil penelitian untuk variabel ini memiliki 

perbedaan hasil yang berbeda terhadap penelitian terdahulu yang diteliti 
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oleh Te’eni-Harari  (2016), Setyobudi et al., (2015), Azlan et al., (2015), 

Akben-Selcuk (2015) yang menyatakan bahwa attitude memiliki pengaruh 

signifikan terhadap saving behavior. 

3. Self-control terdapatnya pengaruh yang tidak signifikan kepada saving 

behavior kepada mahasiswa yang ada di Kota Batam, hal ini dikarenakan 

bahwa self-control hanya dapat berkontribusi untuk menentukan hasil 

tabungan bagi mereka yang memiliki peluang keuangan untuk menabung. 

Hasil ini konsisten sama pada hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh 

Syahrom et al., (2017) yang mengatakan self-control tidak signifikan 

kepada saving behavior, namun hasil penelitian ini berbeda dengan 

hasilnya penelitian terdahulu yang diteliti oleh Strömbäck et al., (2017), 

Jamal et al., (2016), dan Thung et al., (2012) yang menyatakan bahwa self-

control terdapatnya pengaruh yang signifikan kepada saving behavior. 

4. Optimism terdapatnya pengaruh yang signifikan kepada saving behavior 

pada mahasiswa yang ada di Kota Batam, hal ini dikarenakan sejauh mana 

jika seorang individu optimis tentang masa depan dapat mempengaruhi 

perilaku tabungan mereka. Hasil dari penelitian ini konsisten atau sama 

dengan hasil penelitian yang terdahulu yang diteliti oleh Thu (2018), 

Strömbäck et al., (2017), dan Brown (2011) yang menyatakan bahwa 

optimism memiliki pengaruh yang signifikan kepada saving behavior. 

5. Peer influence memiliki pengaruh yang tidak signifikan kepada saving 

behavior pada mahasiswa yang ada di Kota Batam hal ini dikarenakan 

walaupun mahasiswa lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-

teman sebayanya, hal tersebut tidak membuat para responden untuk 
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menceritakan ataupun membandingkan masalah keuangannya seperti 

jumlah seberapa banyak tabungan yang mereka miliki. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Karunaanithy et al., 

(2017), Syahrom et al., (2017), Baharuddin et al., (2016), Jamal et al., 

(2016), Alwi et al., (2015),  Azlan et al., (2015), Thung et al., (2012), dan 

Falahati & Paim (2012) yang menyatakan bahwa peer influence memiliki 

pengaruh signifikan kepada saving behavior. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentunya mempunyai berbagai 

keterbatasan seperti: 

1. Kegiatan studi ini masih tergolong dalam ruang lingkup yang bisa dibilang 

cukup kecil yaitu hanya sebatas mahasiswa masih aktif yang terdapat di 

Kota Batam sehingga hasil data yang diperoleh masih belum bisa dikatakan 

akurat. 

2. Terdapat kurangnya dukungan di sebagian responden terhadap studi ini 

yang menyababkan tidak semua kuesioner diisi dengan sebaik-baiknya. 

 

5.3 Saran 

 Hasil studi dan kesimpulam yang telah dijelaskan masih terlihat ada 

banyak kekurangannya yang mesti diperbaiki, oleh karena itu peneliti berharap 

adanya penelitian selanjutnya dengan topik yang sama untuk bisa 

memperhitungkan masalah yang ada dengan lebih akurat lagi dibandingkan 

penelitian ini dan dapat menggunakan variabel yang lainnya selain variabel 
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financial literacy, self-control, attitude, optimism dan peer influence terhadap 

saving  behavior. 
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