
 

 

49 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan “hasil dari serangkaian penelitian serta uji hipotesis melalui 

analisis PLS (Partial Least Square) pada pembahasan bab sebelumnya mengenai 

pengaruh Pendapatan, Lokus pengendalian dan Pengetahuan keuangan terhadap 

perilaku keuangan Pegawai Swasta di Kelurahan Grogol, dapat mengambil 

kesimpulan:” 

a. Dari “hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Pendapatan 

berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Keuangan, artinya 

pendapatan para Pegawai Swasta di Kelurahan Grogol sesuai dengan 

pekerjaannya dan bonus yang didapat sesuai kinerja yang mereka 

lakukan dalam pekerjaannya masing – masing. Hal ini berpengaruh 

meningkatkan pendapatan mereka perbulannya sehingga pendapatan 

yang mereka terima dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari.” 

b. Dari “hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Lokus Pengendalian 

berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Keuangan, artinya para 

Pegawai Swasta di Kelurahan Grogol cenderung memiliki kepercayaan 

diri dalam mengelola keuangan dengan baik, sehingga perilaku 

keuangannya akan mengalami kenaikan atau perbaikan.” 

c. Dari “hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Pengetahuan 

Keuangan berpengaruh positif terhadap Perilaku Keuangan, artinya para 

Pegawai Swasta memiliki pengetahuan keuangan yang baik dalam 

berperilaku keuangan.” 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:  

a. Pernyataan dalam kuesioner yang sulit dipahami oleh sebagian responden 

saja, sehingga saya harus menjelaskan ke setiap responden untuk 

menjawab pernyataan dari butir kuesioner tersebut. 
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b. Kesulitan dalam mencari referensi buku dalam penelitian ini, karena 

penelitian yang masih jarang sehingga sulit untuk mencari referensi.

 

5.3  Saran 

Berdasarkan “uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut:”  

a. Kepada Pegawai Swasta di Kelurahan Grogol disarankan agar lebih 

meningkatkan rasa percaya diri untuk pengambilan Keputusan dalam 

situasi yang akan terjadi maupun tidak, agar terhindar dari hutang pribadi 

sehingga perilaku keuangannya dapat diperbaiki. 

b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil objek yang 

berbeda misalnya pelaku UMKM, wiraswasta, atau masyarakat dan dapat 

menambah beberapa “variabel lain diluar variabel yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini.” 

c. Dan untuk “penelitian selanjutnya disarankan untuk membuat pertanyaan 

lebih beragam dan mudah dimengerti.” 
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