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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden yang 

dikategorikan kedalam jenis kelamin, yakni pria dan wanita sama-sama berada di 

tingkat financial literacy intermediate. Responden yang berusia dibawah 20 tahun 

berada di tingkat financial literacy basic. Responden yang berusia dibawah 20 

tahun sampai dengan 22 tahun berada di tingkat financial literacy basic. Dan 

responden yang berusia diatas 22 tahun yang menjawab pertanyaan dengan benar 

menduduki tingkat financial literacy intermediate. Responden fakultas psikologi 

berada di tingkat financial literacy intermediate, responden fakultas seni rupa dan 

desain berada di tingkat financial literacy basic, responden fakultas sastra berada 

di tingkat financial literacy basic, responden fakultas kedokteran berada di tingkat 

financial literacy intermediate, responden fakultas hukum berada di tingkat 

financial literacy intermediate, responden fakultas teknik berada di tingkat 

financial literacy intermediate, dan responden fakultas teknologi informatika 

berada di tingkat financial literacy intermediate. Responden angkatan 2010 

berada di tingkat financial literacy intermediate, responden angkatan 2011 berada 

di tingkat financial literacy intermediate, responden angkatan 2012 berada di 

tingkat financial literacy basic, responden angkatan 2012 berada di tingkat 

financial literacy basic, responden angkatan 2013 berada di tingkat financial 
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literacy basic, dan responden angkatan 2014 berada di tingkat financial literacy 

basic. 

 Sebagian besar responden yang diklasifikasikan kedalam kategori masing-

masing menduduki tingkat financial literacy intermediate. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, yakni kepribadian masing-masing responden. 

Serta usia dan angkatan yakni terlihat dari kematangan atau kedewasaan 

seseorang terhadap pola pikirnya. Serta dipengaruhi oleh jurusan, dimana pola 

pikir dan kepribadian masing-masing responden yang dilatih atau diarahkan untuk 

menjadi seseorang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yang pertama waktu, waktu penelitian tidak lama, 

sehingga hasil yang didapat hanya sebatas pengelompokkan responden saja 

kepada tingkat financial literacy. Kedua, data yang diperoleh tidak merata pada 

setiap kategori yang ada untuk mewakili banyak responden yang dibutuhkan. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan hanya dibidang keuangan dalam pembahasan 

mengenai tingkat financial literacy pada setiap responden yang sudah 

diklasifikasikan. Keempat, penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan 

menyebarkan kuesioner, responden dapat memanipulasi jawaban tanpa diketahui 

oleh peneliti sebelumnya. Kelima, penelitian ini hanya mencakup mahasiswa non-

ekonomi di Universitas Kristen Maranatha Bandung. 
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5.3 Saran 

Pertama, memperpanjang waktu penelitian agar hasil dan pembahasan bisa lebih 

mendalam. Kedua, perbanyak jumlah responden dalam penelitian agal mewakili 

hasil penelitian secara menyeluruh. Ketiga, lakukan observasi langsung seperti 

wawancara agar dapat meminimalisir manipulasi jawaban oleh responden. 

Kelima, cakupan responden jangan hanya di ruang lingkup yang kecil, lakukan 

penelitian di seluruh universitas di Indonesia misalnya. 

 


