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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Peneliti berusaha mempelajari pengaruh Financial Technology, Inklusi 

Keuangn, Literasi Keuangan dan Pendapatan terhadap perilaku keuangan pelaku 

UMKM di Jakarta Timur melalui riset ini. Menurut hasil pengolahan data, serta 

analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam riset ini, maka kesimpulannya 

sebagai berikut: 

a. Financial Technology tidak memengaruhi perilaku keuangan. 

b. Inklusi keuangan tidak memengaruhi perilaku keuangan. 

c. Literasi keuangan memengaruhi perilaku keuangan. 

d. Penghasilan tidak memengaruhi perilaku keuangan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yang alami peneliti selama melakukan 

proses pengerjaan, yaitu: 

a. Adanya Pendemi Covid-19 membuat peneliti mengalami kesulitan dalam 

menyebarkan kuesioner secara langsung kepada para responden.  

b. Dalam riset ini saya menggunakan 4 variabel yaitu financial technology, 

inklusi keuangan, literasi keuangan dan pendapatan. Untuk kedepannya bisa 

mengeksplor lebih variabel lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

berbeda. 

 

5.3 Saran  

Mengacu pada pembahasan, kesimpulan yang ada dan telah dilakukan 

sebelumnya serta beberapa kendala yang peneliti alami, maka dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

a. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan mampu menambahkan variabel-variabel penelitian yang makin 

bervariasi lagi, agar tidak menggunakan variabel yang sudah terdapat dalam 

penelitian ini. Dan disarankan perlu menambahkan kembali jumlah responden 
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agar makin bertambah banyak, maka peneliti selanjutnya dapat untuk 

mengetahui perilaku keuangan responden lainnya lebih mendalam. Dan untuk 

penelitian yang akan datang peneliti menyarankan agar menentukan objek 

penelitian yang berbeda seperti para pengusaha, pegawai swasta atau 

karyawan, pengusaha, dan juga kelompok masyarakat lainnya.  

b. Untuk Pelaku UMKM di kecamatan Pasar Rebo 

Disarankan agar lebih meningkatkan pengetahuan keuangan dan perilaku 

keuangannya agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi atau 

dihindari serta mampu memperbaiki dalam menggambil keputusan keuangan 

yang tepat. 

 

  


