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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) 

mengenai Determinan Perilaku Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Kelurahan Benda baru, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh 

positif  terhadap perilaku manajemen keuangan. Artinya semakin baik literasi 

keuangan yang di miliki oleh pelaku UMKM maka pengetahuan pengelolaan 

keuangan semakin bertambah dan semakin baik perilaku manajemen keuangan 

nya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu  literasi 

keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan. 

b. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel inklusi keuangan berpengaruh 

positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Artinya semakin baik inklusi 

keuangan yang di miliki pelaku UMKM maka semakin baik pula perilaku 

manajemen keuangan nya. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu  

inklusi keuangan berpengaruh poitif terhadap perilaku manajemen keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

a.  Dikarenakan pandemi covid-19 pada saat penelitian ini dilakukan serta adanya 

pembatasan sosial berskala besar di wilayah kabupaten tangerang selatan 

menyebabkan akses peneliti saat menyebarkan kuesioner dalam bentuk fisik 

kepada beberapa responden di daerah tersebut menjadi sangat terbatas. sehingga 

penyebaran kuesioner sebagian besar dilakukan menggunakan google forms 

yang disebarkan melalui whatsapp ke kontak beberapa responden. Namun 

pengisian kuesioner melalui google forms memiliki kendala karena 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM dalam 

mengoperasionalkan google forms, sehingga penyebaran kuesioner secara 

manual harus tetap dilakukan.
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b. Kebanyakan responden masih asing dengan pengisian kuesioner dan cara 

menjawabnya, sehingga diperlukan penjelasan dari peneliti dalam menjawab 

kuesioner dan pengisian kuesioner dilakukan dengan sedikit sesi tanya jawab, 

untuk menjelaskan butir-butir pertanyaan yang dirasa responden terlalu rumit 

untuk dijawab.  

c. Kesulitan dalam mencari referensi dalam bentuk e-book karena masa pandemi  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan manfaat dari penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Kelurahan Benda baru, yaitu : 

a. Secara teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan pengujian terhadap model 

penelitian sejenis diharapkan  dapat menggunakan variabel-variabel lain yang 

diduga berpengaruh terhadap Perilaku Manajemen Keuangan selain variabel yang 

diteliti agar mendapatkan hasil yang lebih relevan dan variatif. Diharapkan juga 

agar menggunakan sampel penelitian pada cakupan wilayah lebih luas dan 

pengamatan yang lebih mendalam. 

b. Secara praktis 

1. Bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pelaku UMKM harus lebih menambah wawasan tentang pengetahuan 

keuangan khususnya pengetahuan manajemen keuangan bisnis, bersama dengan 

pihak pemerintah, atau para Pelaku UMKM dapat membuat komunitas atau 

perkumpulan untuk secara bersama belajar mengenai hal tersebut, dalam rangka 

saling bantu-membantu memajukan UMKM di wilayah sekitaran Benda baru. 

2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan 

Dinas UMKM Kabupaten Tangerang Selatan kedepannya diharapkan untuk 

dilakukan penyuluhan lebih intens di setiap kelurahan tentang pentingnya literasi 

keuangan dan inklusi keuangan agar para pelaku UMKM memiliki perilaku 

manajemen keuangan yang baik, untuk kemajuan UMKM di Kelurahan Benda 

Baru. 


