
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial 

literacy, pendidikan keuangan di keluarga, teman sebaya, financial experience, locus 

of control, uang saku, dan pendapatan orangtua terhadap financial management 

behavior pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah financial literacy, pendidikan 

keuangan di keluarga, teman sebaya, financial experience, locus of control, uang 

saku, dan pendapatan orangtua sedangkan variabel dependen adalah financial 

management behavior. Penelitian ini merupakan penelitian primer dengan metode 

kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 325  mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Financial literacy tidak berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya financial literacy mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tidak mempengaruhi financial 

management behavior mahasiswa tersebut. 

2. Pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial management behavior. Hal ini berarti semakin baik pendidikan 



 

 

keuangan di keluarga maka akan semakin baik juga financial management 

behavior pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. 

3. Teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management 

behavior Personality. Hal ini berarti semakin baik teman sebaya maka akan 

semakin baik financial management behavior pada mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas. 

4. Financial experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

management behavior. Hal ini berarti semakin baik financial experience maka 

akan semakin baik financial management behavior pada mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas. 

5. Locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

management behavior. Hal ini berarti semakin baik locus of control maka akan 

semakin baik financial management behavior pada mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas. 

6. Uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya uang saku mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas tidak mempengaruhi financial management 

behavior mahasiswa tersebut. 

7. Pendapatan Orangtua tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

management behavior. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya pendapatan orangtua 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tidak mempengaruhi 

financial management behavior mahasiswa tersebut.  



 

 

5.2. Implikasi Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi mahasiswa sebaiknya perlu meningkatkan financial literacy yang 

mereka miliki, agar mampu mengelola keuangannya dengan baik dan dapat 

mencapai kesejahteraan keuangan. Pengaplikasian financial literacy dalam 

kehidupan sehari-hari itu sangat penting dapat untuk mencapai kesuksesan 

dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan perilaku keuangan yang baik 

mahasiswa mampu termotivasi untuk mengatur uang belanja yang diperoleh. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan diharapkan mampu memberikan materi 

pembelajaran financial sedini dan semaksimal mungkin. Karena hal itu sangat 

diperlukan agar kedepannya pelajar mampu mengelola keuangan dengan baik 

sehingga mereka dapat mengatur pendapatannya dengan baik ketika 

memasuki dunia kerja.  

3. Bagi pemerintah, mengadakan edukasi mengenai pentingnya financial 

management behavior yang baik untuk generasi muda. Sebagaimana kita 

ketahui dimasa yang akan datang generasi muda merupakan generasi yang 

nantinya akan mengelola negara ini. Sehingga generasi muda harus dibekali 

pengetahuan keuangan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dengan begitu 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan Indonesia akan lebih baik kedepannya. 



 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna yang mana masih memiliki 

keterbatasan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Andalas Padang.  

2. Variabel yang diteliti terbatas hanya pada financial literacy, pendidikan 

keuangan di keluarga, teman sebaya, financial experience, locus of control, 

uang saku dan pendapatan orangtua.  

3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 

terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukan keadaan 

sesungguhnya. 

5.4. Saran 

1. Diharapkan objek penelitian selanjutnya diperluas seperti meneliti pada 

jurusan dan universitas lainnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah lagi variabel independennya 

seperti variabel financial attitude, personal satisfaction, dan variabel lainnya. 

3. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode wawancara dalam 

mengumpulkan data, sehingga data dikumpulkan bisa menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

 


