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BAB V 

PENUTUP 

  Bagian ini menyajikan kesimpulan dari penjelasan pada bagian bagian 

sebelumnya hingga hasil penelitian dan sara yang diajukan untuk penelitian yang 

akan datang. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

financial literacy dan financial experiences terhadap perilaku perencanaan 

investasi serta self control sebagai variabel moderatingnya pada keluarga di kota 

Padang yang memiliki pererjaan Non PNS.   

1.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan nilai 

statistik untuk memperlihatkan pengaruh financial literacy dan financial 

experiences terhadap perilaku perencanaan investasi dengan self control sebagai 

variabel moderatingnya pada keluarga Non PNS di kota Padang. Pada penelitian 

ini data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang didapat 

langsung oleh peneliti dengan instrumen penelitian kuesioner yang didistribusikan 

kepada responden yaitu keluarga di kota Padang yang memiliki pekerjaan Non 

PNS pada tahun 2016. Data tersebut kemudian diolah dan dilakukan pengujian 

menggunakan perangkat statistik SPSS 18.0. kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa financial literacy dan 

financial experiences berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

perencanaan investasi. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa self control sebagai variabel moderasi, 

self control memoderasi dan memperkuat pengaruh variabel financial 

literacy terhadap perilaku perencanaan investasi dan self control tidak 

memoderasi pengaruh financial experience terhadap perilaku perencanaan 

investasi .  

3. Berdasarkan hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa financial 

literacy, financial experiences dan self control secara simultan 

mempengaruhi perilaku perencanaan investasi pada keluarga yang berada 

di Kota Padang. Semakin baik financial literacy, financial experiences dan 

self control maka semakin baik pula perilaku perencanaan seseorang 

tersebut. 

1.2 Implikasi Penelitian  

Temuan pada penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting bagi 

keluarga dan pemerintah 

1. Bagi pemerintah disarankan untuk memberikan seminar atau workshop 

tentang pengetahuan perencanaan investasi kepada keluarga dikota 

Padang agar dengan pengetahuan tersebut keluarga dapat melakukan 

perencanaan investasi keluarga untuk masa depan dengan baik. 

2. Keluarga yang memiliki financial literacy dan financial experiences 

yang baik mempunyai perencanaan investasi yang baik pula untuk 

keluarganya, melakukan perencanaan investasi yang tepat dan bijak 

untuk keluarga untuk kesejahteraan keluarga di masa yang akan 

datang. 
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1.3 Ketebatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan penelitian, diharapkan 

dapat dilakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan 

penelitian ini adalah: 

1. Dalam pengambilan sampel, lokasi penelitian ini tidak tersebar secara 

merata di seluruh kota Padang.  

2. Ketebatasan lainnya dalam penelitian ini adalah pada nilai koefisien 

determinan (R2). Nilai Adjusted R Square penelitian ini adalah 0,277 

yang berarti bahwa variabel fianncial literacy dan financial experiences 

dengan variabel moderating yaitu self control hanya mampu 

menjelaskan dan mempengaruhi perilaku perencanaan investasi 

sebesar 27,7%. Hal ini memberi peluang sebesar 72,3% pada variabel-

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

1.4 Saran 

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan ketebatasan 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain 

yang berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi. Salah satunya 

dengan menggunakan sikap sebagai variabel moderatingnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis uji beda 

antara keluarga dengan pekerjaan PNS dan Non PNS serta melakukan uji 

beda berdasarkan pengambilan keputusan investasi keluarga. 
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3. Penelitian mendatang dalam pengambilan sampel, untuk menyebarkan 

kuesioner pada wilayah yang lebih luas, bukan hanya di kota Padang, 

tetapi juga pada daerah lain seperti kota Bukittinggi, Pariaman, Pasaman, 

dst.  

4. Bagi pihak akademik yang akan melakukan penelitian ini  kedepannya 

diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan dan mempertajam materi 

penelitian ini, yang memiliki potensi dan dapat mempengaruhi perilaku 

perencanaan investasi. 

 

 


