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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini adalah variabel uang elektronik tidak berpengaruh 

terhadap perilaku keuangan. Namun, variabel uang elektronik memiliki 

pengaruh yang positifxterhadap perilakuxkeuangan. Artinya, meningkatnya 

penggunaan transaksi uang elektronik oleh mahasiswa, maka semakin buruk 

perilaku keuangannya. Hasil ini tidak mendukung dengan hipotesa awal 

yamg dibuat yaitu uang elektronik berpengaruh terhadapxperilaku keuangan. 

b. Hasil Penelitian ini adalah literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan. Artinya, meningkatnya literasi keuangan setiap 

mahasiswaxatau meningkatnya pengetahuan keuangan yang dimiliki, tidak 

menjamin mahasiswa Manajemen mempunyai penafsiran yang cukup 

tentang ilmu finansial sehingga menurunnya perilaku keuangan.  Hasil ini 

tidak mendukung dengan hipotesa awal yangxdibuat yaitu literasi keuangan 

berpengaruh terhadap perilakuxkeuangan. 

c. Hasil penelitian ini adalah lokus pengendalian berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan. Artinya, apabila lokus pengendalian mahasiswa 

meningkat akan meningkat pula perilaku keuangannya atau mahasiwa 

Manajemen cenderung memiliki lokus pengendalian internal karena percaya 

dapat mengelola keuangannya dengan baik maka perilaku keuangannya 

meningkat. Hasil ini mendukung dan sesuai dengan hipotesis yang dibuat 

yaitu lokus pengendalian berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 
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5.2 Keterbatasan Peneltian 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut: 

a. Terlalu lama dalan memperoleh data respoden dan mengumpulkan hasil 

jawaban responden. 

b. Terlalu lama dalam memperoleh data pendukung untuk hasil dan pembahasan. 

c. Kesulitan dalam mencari referensi buku dan jurnal dalam penelitian ini, 

khususnya untuk variabel uang elektronik. 

d. Responden penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 75 responden 

sehingga tidak bisa merepresentasikan secara dalam dan menyeluruh hasil 

penelitian. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk Mahasiswa Manajemen 

dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

a. Kepada Mahasiswa Progam Studi S1 Manajemen Angkatan 2016 Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, disarankan agar dapat meningkatkan 

pengetahuan keuangan dan mengelola keuangannya dengan baik agar 

terhindar dari masalah-masalah keuangan sehingga perilaku keuanganya 

menjadi lebih baik, dan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan agar 

dapat mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. 

b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil objek lain selain 

mahasiwa seperti karyawan, masyarakat, pengusaha, dan lain-lain. 

c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya 

selain yang ada dalam penelitian ini agar semakin bervariasi dan dapat dilihat 

dari berbagai aspek, dan saran untuk menambahkan jumlah responden agar 

dapat mengetahui perilaku keuangan responden secara lebih spesifik. 

 

 

 


