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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Simpulan 

Merujuk pada pembahasan dan hasil penganalisisan data dengan teknik 

Partial Least Square (PLS) berbantuan software SmartPLS 3.0 yang menjelaskan 

terkait pengaruh financial knowledge, financial attitude, serta locus of control 

pada financial behaviour generasi Z, sehingga didapatkan kesimpulan 

penelitiannya yaitu: 

a. Financial knowledge mempunyai pengaruh yang positif  dengan financial 

behaviour pada Generasi z yang berarti semakin tinggi financial knowledge 

yang dimiliki individu sehingga financial behaviour-nya juga semakin baik. 

Hasilnya pada variabel financial knowledge berdasar pada hipotesis yang 

telah ditetapkan yakni financial knowledge mempunyai pengaruh positif 

dengan financial behaviour pada generasi Z.  

b. Financial attitude mempunyai pengaruh positif terhadap financial behaviour 

generasi Z yang berarti semakin tinggi financial attitude yang dimiliki maka 

semakin baik financial behaviour-nya. Hasil ini selaras terhadap dengan 

hipotesis yakni financial attitude berpengaruh positif terhadap financial 

behaviour generasi Z.  

c. Locus of Control pada penelitian yang dilakukan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap financial behaviour generasi Z. Demikian mengindikasikan 

semakin tinggi locus of control yang ada pada individu belum tentu 

menunjukan financial behaviour yang baik. Hasil ini tidak selaras terhadap 

hipotesis, hasil yang didapat adalah locus of control berpengaruh negatif 

terhadap financial behaviour generasi Z.   

 

V.2 Saran 

Adapun saran yang bisa disampaikan sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan antara lain: 

1. Peneliti Selanjutnya 
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Untuk peneliti selanjutnya yang nantinya akan membahas mengenai 

financial behaviour, penulis mengharapkan agar pada penelitian selanjutnya 

dapat membahas mengenai financial attitude, financial knowledge, serta 

locus of control pada financial behaviour dengan lebih mendalam dengan 

menambahkan variabel lain dan memperhatikan keragaman responden 

secara usia maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi financial 

behaviour. Dapat juga melakukan penelitian dengan objek lain dan sampel 

yang lebih banyak.  

2. Generasi Z 

Untuk generasi Z secara umum, generasi Z memiliki stereotipe yang kurang 

baik di mata masyarakat. Gaya pengelolan keuangan generasi Z dianggap 

kurang sehat dan belum bijak terhadap keuangan yang dimilikinya. Generasi 

Z yang merupakan generasi yang melek teknologi seharusnya dapat 

membantu negara dalam era bonus demografi sehingga disarankan lebih 

meningkatkan kemampuannya dalam financial attitude, financial 

knowledge, serta locus of control sehingga tidak akan menemui 

permasalahan terutama pada perihal keuangan dalam waktu mendatang. 

Untuk mahasiswa jurusan manajemen FEB UPN Veteran Jakarta yang 

termasuk kedalam generasi Z diharapkan dapat mulai membuat perencanaan 

keuangan yang dapat membuat mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan 

keuangannya dan bertanggungjawab atas keuangannya. Diharapkan juga 

dapat melatih diri untuk menahan dan mengontrol diri serta diiringi dengan 

pengetahuan dan sikap terhadap keuangan dalam penggunaan uang agar 

lebih banyak lagi mahasiswa yang dapat memiliki financial behaviour yang 

baik.  

3. Pemerintah 

Generasi Z di Indonesia memiliki populasi sebesar 27.94% lebih banyak 

dibandingkan generasi millennial. Berdasarkan penelitian, 10,17% generasi 

Z belum memiliki perencanaan keuangan yang baik dilihat dari segi 

menabung. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi tingkat literasi 

keuangan di Indonesia, hal tersebut juga menunjukan bahwa financial 

behaviour yang dimiliki masih kurang memadai sehingga diharapkan 
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pemerintah dapat memberikan edukasi perihal keuangan kepada masyarakat 

agar masyarakat bisa lebih teredukasi mengenai keuangan dibandingkan 

sebelumnya. Sesuai hasil penelitian bahwa semakin tinggi tingkat financial 

behaviour dan financial attitude dapat membuat financial behaviour-nya 

semakin baik juga, maka jika masyarakat Indonesia mempunyai financial 

knowledge secara baik dengan demikian ekonomi Indonesia kedepannya 

juga akan membaik. 

  


