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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Beradasarkan hasil dari penelitian serta uji hipotesis pada pembahasan bab 

sebelumnya maka dapat disimpulan bahwa : 

a. Variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

keuangan. Artinya, indikator indikator literasi keuangan yaitu 

pengetahuan keuangan dasar, pengelolaan kredit, pengelolaan tabungan 

dan investasi, manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap perilaku 

keuangan. 

b. Variabel sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Semakin tinggi indikator sikap keuangan yaitu orientasi terhadap 

keuangan pribadi, filsafat utang, keamanan uang dan menilai keuangan 

pribadi seorang pelaku usaha maka semakin baik pula perilaku 

keuangan pelaku UMKM Kelurahan Cinere. 

c. variabel locus of control berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi indikator locus of control 

yaitu internal locus of control dan eksternal locus of control  maka 

semakin baik pula perilaku keuangan pelaku UMKM Kelurahan Cinere. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya mengunakan variabel literasi keuangan, dan sikap 

keuangan untuk mewakilkan konsep literasi keuangan menurut OJK dan 

locus of control dalam menganalisis perilaku keuangan. Keterbatasan  
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dalam mengunakan variabel pengukur ini hanya sebagian dari banyak 

factor lain yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan. 

b. Penelitian ini hanya terdiri dari 30 responden yang merupakan pelaku 

UMKM Kelurahan Cinere, sehingga disimpulkan yang diperoleh hanya 

terbatas pada data yang didapat dari hasil tanggapan responden. 

c. Penelitian ini hanya disebarkan dalam wilayah Kelurahan Cinere dan 

ditunjukan pada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Responden pada 

penelitian ini rata- rata usia orang tua (dewasa).  

d. Penelitian ini disebarkan kepada pelaku UMKM pada saat pandemic 

covid-19 di wilayah Kelurahan Cinere sehingga banyaknya pelaku UMKM 

yang tidak berjualan atau tidak beroperasi sehingga data yang didapat 

terbatas dari hasil tanggapan responden 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1) Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok 

Diharapkan dinas koperasi dan UMKM Kota Depok lebih memperhatikan 

tentang perkembangan para pelaku UMKM Kota Depok dan memberikan 

sosialisasi serta pembinaan tsentang pentingnya pengetahuan keuangan 

dalam mengelola keuangan UMKM 

2) Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Cinere 

Para pelaku UMKM di Kelurahan Cinere harus lebih bisa membuat 

keputusan dalam suatu usaha yang dapat mengembangkan usaha dengan 

mengamati perkembangan usaha yang ada disekitar atau mencari dari 

internet bagaimana agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam usaha serta  

memiliki rasa kepercayaan diri dalam mengelola, mengatur usahanya  dan 

mampu membuat perencanaan akan risiko yang akan terjadi kedeepannya 

agar perilaku keuangannya bisa semakin baik. 

 

3) Bagi Akademisi 
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Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambahkan 

beberapa variabel bebas yang lebih bervariasi seperti inklusi keuangan 

pendapatan, perencanaan serta penambahan jumlah sampel yang diteliti untuk 

mengetahui pengaruh variabel perilaku keuangan secara lebih mendalam serta 

bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membuat pernyataan lebih 

beragam dan mudah dimengerti oleh responden. 
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