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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap 

kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Bandung dengan menggunakan 

metode partial least square (PLS). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Bandung sudah 

cukup baik dilihat berdasarkan hasil analisis deskriptif yang 

menunjukkan kecenderungan para pelaku UMKM menjawab 

pertanyaan pada kuesioner dengan tepat. 

2. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa kinerja UMKM di 

Kota Bandung cukup baik jika dilihat berdasarkan penetapan dan 

implementasi rencana kerja, kecakapan dalam mengoreksi kesalahan 

kerja, pertumbuhan penjualan, keuntungan penjualan untuk menutupi 

biaya tetap, antisipasi peningkatan jumlah permintaan, dan produk 

yang dihasilkan. 

3. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa keberlangsungan 

UMKM di Kota Bandung memiliki prospek yang cukup baik jika 

dilihat berdasarkan keuntungan yang didapatkan untuk menutupi 

biaya produksi, sistem yang dimiliki perusahaan untuk menunjang 

keberlangsungan jangka panjang UMKM, dan laba yang didapatkan 

sesuai dengan harapan.
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4. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di 

Kota Bandung. 

5. Literasi Keuangaan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan 

UMKM di Kota Bandung. 

6. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Partial Least Square (PLS) karena dengan metode PLS tidak ada 

asumsi distribusi, tidak terdapat masalah untuk penelitian dengan 

ukuran sampel yang kecil, dan terdapat satu variabel independen serta 

dua variabel dependen. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh periset karena kondisi 

yang tidak memungkinkan (Hartono, 2011).  Keterbatasan-keterbatasan riset perlu 

disebutkan untuk diperbaiki pada riset-riset mendatang. Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu diperbaiki untuk riset 

selanjutnya, yaitu: 

a. Variabel dalam penelitian ini hanya mengukur pengaruh literasi 

terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM saja tanpa 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat dipengaruhi oleh 

literasi keuangan pada pelaku UMKM. 

b. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan metode purposive sampling dengan kriteria yang 

berdasarkan pada kategorisasi UMKM yang dilakukan oleh Dinas 

UMKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
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5.3 Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian 

yang baru saja dilakukan dengan hasil penelitian terdahulu. Adapun bentuk 

implikasi penelitian dapat berupa: 

a. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa literasi keuangan 

berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Hal 

tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam 

meningkatkan literasi keuangannya, terdapat berbagai cara untuk 

meningkatkan tingkat literasi keuangan bagi para pelaku UMKM, 

yaitu: 

1) Mengacu pada pertanyaan kuesioner mengenai rekening di bank, 

maka para pelaku UMKM dapat meningkatkan literasi 

keuangannya dengan lebih interaktif jika ingin membuka rekening 

di bank dalam artian mengetahui dengan terperinci apa saja yang 

menjadi hak dan kewajiban pembuka rekening maupun pihak bank 

seperti dana setoran awal minimal, jumlah dana minimal yang 

mengendap di rekening tersebut, jaminan yang didapatkan jika 

bank tersebut bangkrut, dan jumlah biaya administrasi dan pajak 

yang harus dibayarkan. 

2) Mengacu pada pertanyaan kuesioner mengenai tingkat bunga, 

maka para pelaku UMKM diharapkan dapat mengetahui 

perhitungan dasar mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk 
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3) dengan cara berkonsultasi dengan pihak yang lebih mengerti 

mengenai keuangan. 

4) Mengacu pada pertanyaan kuesioner mengenai potongan harga 

atau diskon, tingkat inflasi, dan ilusi uang para pelaku UMKM 

diharapkan dapat mengetahui perhitungan dasarnya yang dapat 

diketahui dengan cara melakukan pencarian perhitungan tersebut 

pada media online atau sering mengikuti sharing session 

mengenai diskon, tingkat inlasi maupun ilusi uang. 

b. Implikasi Metodologi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis atau sama atau 

dijadikan sebagai acuan yang mendukung penelitian.
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5.4 Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan faktor penelitian yang 

dapat memengaruhi hasil penelitian yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka peneliti memberikan beberapa saran: 

1. Saran bagi UMKM 

Sehubungan dengan data yang telah diteliti, maka diharapkan untuk 

pelaku UMKM supaya dapat meningkatkan literasi keuangannya 

dengan cara mengikuti sharing session yang diadakan oleh 

pemerintah mengenai literasi keuangan atau sharing bersama pelaku 

UMKM yang bisnisnya sejenis. 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat merubah variabel 

dependen kinerja dan keberlangsungan UMKM menjadi variabel lain, 

seperti pengelolaan keuangan pada UMKM. 
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