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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yakni, financial knowledge, locus 

of control, financial attitude sebagai variabel independen dan financial 

management behavior sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

PNS di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 155 orang responden. Berikut 

kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini: 

1. Financial knowledge berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 

terhadap financial management behavior.  

2. Locus of control berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap financial 

management behavior.  

3. Financial attitude berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap financial 

management behavior.  

1.2. Implikasi Penelitian 

Bagi masyarakat, terutama bagi PNS di Kabupaten Tanah Datar agar dapat 

lebih menyadari bahwa financial management behavior dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu seperti locus of control dan financial attitude. Oleh sebab 

itu seseorang harus memiliki financial management behavior yang baik agar 

dapat mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang 

dimiliki serta harus dapat melihat segala akibat yang dapat dialaminya dari 

tindakan yang diambilnya, agar lebih baik dalam mengelola maupun 
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merencanakan keuangan untuk masa depan serta memperoleh pengelolaan 

keuangan yang lebih baik. Setiap orang hendaknya dapat lebih meningkatkan 

financial knowledge-nya untuk dapat mempersiapkan kehidupan dimasa depan.  

1.3. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian 

ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti berharap untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan keterbatasan penelitian ini. 

Beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah sampel pada penelitian yang terbatas yaitu sebanyak 155 

responden. Sehingga belum menggambarkan keseluruhan persepsi PNS di 

Kabupaten Tanah Datar. 

2. Peneliti melakukan penetapan responden dari PNS di Kabupaten Tanah 

Datar. 

3. Hanya mengkaji empat variabel yakni financial knowledge, locus of 

control, financial attitude dan financial management behavior.  

1.4. Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka saran dari peneliti 

untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan agar menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

2. Diharapkan objek penelitian lebih diperluas lagi, tidak hanya PNS saja. 
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3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel lain 

yang akan lebih berpengaruh terhadap financial management behavior, 

seperti financial satisfaction, kepribadian dan income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


