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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Maksud dari studi ini diharapkan dapat menganalisa pengaruh pengetahuan

keuangan terhadap literasi keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku

keuangan sebagai variabel intervening. Variabel dependen dipakai pada studi ini

adalah literasi keuangan, sedangkan variabel independen dipakai pada studi ini

yaitu pengetahuan keuangan. Dan variabel intervening yang dipakai yaitu sikap

keuangan dan perilaku keuangan.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik

kesimpulan antara lain:

1. Pengetahuan keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan

terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil

pengujian ini sesuai dengan Serido et al., (2013), Vieira et al., (2018),

Aydin & Selcuk (2019) bahwa seorang yang memiliki pengetahuan akan

kesadaran finansial maka secara nyata dengan memperlihatkan perilaku

keuangan yang sanggup memutuskan keutamaan kebutuhan dalam

kehidupan yang sehat melainkan bukan keinginan yang harus dipenuhi demi

kepuasan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa ketika pengetahuan mengenai

jasa keuangan maka akan sangat penting untuk menyisihkan sebagian dari

pendapatan yang telah dicapai untuk keperluan darurat yang akan datang.

2. Pengetahuan keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan

terhadap sikap keuangan pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil

pengujian ini sesuai dengan Jorgensen & Savla (2010), Yong et al., (2018)

bahwa pengetahuan keuangan sangat menentukan dalam pembentukan sikap

keuangan yang bertanggung jawab diartikan sikap keuangan cenderung

terhadap psikologis yang diekspresikan seseorang dalam praktik finansial

yang dikelola maka dengan adanya pengetahuan keuangan diharapkan

seorang mampu mengendalikan keadaan pikiran. Dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan seseorang cenderung akan mempengaruhi bagaimana dalam

berpikir mengenai produk dan jasa keuangan. Pelaku UMKM akan
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memikirkan dan mempertimbangkan investasi produk dan jasa keuangan

yang mana akan lebih beresiko tinggi dan yang mana lebih beresiko rendah.

3. Sikap keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan terhadap

perilaku keuangan pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil pengujian ini

sesuai dengan Agarwalla et al., (2015), Atkinson & Messy (2012), Yong et

al., (2018), Aydin & Selcuk (2019), Felipe et al., (2017) bahwa dengan

adanya sikap keuangan yang ada pada pikiran, penilaian dan psikologis

yang diekspresikan seseorang sehingga seseorang bereaksi terhadap

rangsangan finansial yang timbul dari situasi tertentu cenderung akan lebih

bijak pada perilaku keuangan yang ditunjukkan berdasarkan aktivitas

perencanaan serta pengelolaan keluar masuknya uang dengan pengendalian

finansial yang baik.

4. Perilaku keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan terhadap

literasi keuangan pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil pengujian ini

sesuai dengan Fernandes et al., (2014), No et al., (2019), Rai et al., (2019),

Widiyati et al., (2018), Agarwalla et al., (2015), Oppong-boakye &

Kansanba (2013) bahwa perilaku keuangan ialah positif dari individu seperti

perencanaan serta pengelolaan keluar masuknya uang yang tepat dan

menjaga stabilitas keuangan untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan

mereka yang berdasarkan kecerdasan dan kemampuan dalam mengelola

finansial diharuskan bagi masing-masing kepribadian agar terhindar dari

masalah keuangan.

5. Sikap keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan terhadap

literasi keuangan pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil pengujian ini

sesuai dengan No et al., (2019), Rai et al., (2019), Widiyati et al., (2018),

Agarwalla et al., (2015), Fatoki (2014) bahwa kondisi pikiran seorang

individu dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam hal keuangan.

Sikap seorang yang positif dapat memprediksi kebutuhan dimasa yang akan

datang dengan efektif sedangkan jika seorang individu memiliki sikap yang

negative maka cara memprediksi kebutuhan dimasa yang akan datang tidak

akan efektif. Kondisi pikiran seseorang cenderung sangat berpengaruh

bagaimana seseorang mencapai kemakmuran dalam keuangan. Sehingga
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seseorang harus memiliki pemikiran yang positif agar kemakmuran

keuangan dapat tercapai.

6. Pengetahuan keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan

terhadap perilaku keuangan dengan sikap keuangan sebagai variabel

intervening pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil pengujian ini sesuai

dengan Jorgensen & Savla (2010), Aydin & Selcuk (2019), Yong et al.,

(2018) bahwa seorang akan selalu menilai hasil perilaku keuangannya

berdasarkan pengetahuan yang timbul pada kepribadian diri seorang

sehingga penilaian yang membentuk atas perilaku tersebut yaitu

berdasarkan sikap keuangan yang ada pada pribadi. Pengetahuan keuangan

akan lebih berpengaruh besar terhadap perilaku keuangan jika didahului

oleh sikap keuangan. Hasil menunjukkan bahwa besar pengaruh tidak

langsung sebesar 0,563 maka dari itu akan lebih efektif ketika pelaku

UMKM memiliki pengetahuan serta pemikiran terhadap produk keuangan

secara langsung akan berpengaruh terhadap cara seseorang dalam

bertingkah.

7. Pengetahuan keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan

terhadap literasi keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan

sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil

pengujian ini sesuai dengan Yong et al., (2018) bahwa pengetahuan

keuangan memengaruhi kepercayaan diri seorang tentang finansial atas

pengetahuan yang ada pada gilirannya memengaruhi sikap keuangan serta

perilaku keuangan dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan keuangan

pada keseluruhan individu, pendidikan keuangan bagi pelaku UMKM secara

tidak langsung berpikiran unruk merencanakan program pensiun sehingga

melakukan tindakan dan memaksimalkan kecerdasan keuangan.

8. Sikap keuangan mempunyai dampak secara positif signifikan terhadap

literasi keuangan dengan perilaku keuangan sebagai variabel intervening

pada pelaku UMKM di kota Batam. Hasil pengujian ini sesuai dengan Yong

et al., (2018) bahwa sikap seorang individu dalam keadaan pikiran,

pendapat, penilaian finansial akan terkontrol dengan psikologis yang

dievaluasi sehingga memiliki kecerdasan dan kemampuan terhadap
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pengelolaan finansial akan lebih bijak jika memiliki perilaku keuangan yang

positif terhadap perencanaan serta pengelolaan keluar masuknya uang yang

tepat dan menjaga stabilitas keuangan. Kondisi pikiran pelaku usaha

sekarang atas cara mengelola keuangan secara tidak langsung akan

bertindak terlebih dahulu sehingga kecerdasan finansial tercapai. Sedangkan

jika pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangannya sendiri dan terkesan

belum memperluas kecerdasan berpikir atau memperkuat kecerdasan

berpikir secara tidak langusng kecerdasan finansial sulit terpenuhi.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini yaitu jenis usaha

UMKM yang diteliti masih secara umum dan tidak dapat mewakili seluruh pelaku

UMKM yang ada di Batam. Masih banyak jenis pelaku UMKM yang dapat

diteliti seperti: pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, bahan bakar, air

bersih, perdagangan, akomodasi, restoran, penawaran pribadi, dan perusahaan

dalam bidang pengolahan lainnya.

Terdapat variabel lain yang diluar penelitian oleh penulis sebagai faktor

yangn mempengaruhi literasi keuangan seperti: pendapatan usaha, efikasi diri,

kecemasan finansial, praktik manajemen keuangan, agen sosialisasi keuangan,

kesulitan keuangan, pengaruh orang tua dan teman sebaya, perbankan, risiko, dan

asuransi yang berkemungkinan pengaruh terhadap literasi keuangan.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi ataupun saran yang dapat diberikan terhadap penelitian

selanjutnya dengan topik yang sejenis yaitu :

1. Melakukan penelitian terhadap semua jenis usaha UMKM agar

mendapatkan hasil yang lebih akurat mewakili pelaku usaha UMKM

seperti: pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, bahan bakar, air

bersih, perdagangan, akomodasi, restoran, penawaran pribadi, dan

perusahaan dalam bidang pengolahan lainnya.

2. Memperbanyak variabel lain yang berpengaruh pada variabel dependen

dalam penelitian supaya menghasilkan model penelitian yang jauh lebih

baik seperti: pendapatan usaha,  efikasi diri, kecemasan finansial, praktik
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manajemen keuangan, agen sosialisasi keuangan, kesulitan keuangan,

pengaruh orang tua dan teman sebaya, perbankan, risiko, dan asuransi.

3. Memperluas ruang lingkup atau sampel survei sehingga perbandingan

keuangan dapat dibuat antar kelompok.

4. Menambahkan refensi dan/atau jurnal pendukung yang berkaitan dengan

studi yang dilakukan.

Merina. Analisis Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Literasi Keuangan dengan Sikap Keuangan dan 
Perilaku Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Pelaku UMKM di Kota Batam.  
UIB Repository©2020




