
60 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakterisirik responden dengan tingkat rata-rata relatif tinggi 

adalah mahasiswa laki-laki, usia 21 sampai 25 tahun, pengeluaran antara 

Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000, pendapatan di atas Rp2.000.000, ras Tionghoa, 

agama Islam, jurusan S1 Akuntansi, dan jumlah anggota keluarga tiga sampai lima 

orang, sementara responden dengan tingkat rata-rata relatif rendah adalah mahasiswa 

perempuan, usia diatas 30 tahun, pengeluaran dibawah Rp500.000, pendapatan 

dibawah Rp500.000, ras Bali, kepercayaaan lain, jurusan S2 Magister Manajemen, 

dan jumlah anggota keluarga lebih dari tujuh orang. 

Kecenderungan responden mempraktekkan perilaku dalam keuangan 

(financial behavior) yang diharapkan tidak selalu dipengaruhi tingkat pengetahuan 

yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti faktor psikologis, emosi dan 

lain-lain. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Adanya keterbatasan ini,  

diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun 

keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama, data yang diperoleh tidak merata 

pada setiap kategori yang ada untuk mewakili banyak responden yang dibutuhkan. 

Kedua, penelitian ini dilakukan hanya di bidang keuangan saja. Mungkin penelitian 
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ini dapat dikembangkan lagi pada bidang lain. Ketiga, penelitian ini dilakukan 

dengan metode survey menggunakan kuisioner sehingga data yang didapat bisa saja 

di manipulasi oleh responden, mungkin metode lain seperti wawancara dan observasi 

langsung dapat memberikan gambaran langsung bgaimana perilaku sebenarnya. 

Keempat, jumlah responden yang kurang terdistribusi secara merata. Misalnya 

kepercayaan lain, ras Bali, pengeluaran dibawah Rp500.000 dan pendapatan dibawah 

Rp500.000 dapat memperngaruhi kesenjangan hasil pengolahan data. 

 

5.3.Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, maka saran yang dapat diberikan 

yang pertama adalah bagi pihak Universitas dan para edukator untuk secara aktif 

memberikan pendidikan di bidang personal finance serta mendorong mahasiswa 

untuk memiliki perilaku keuangan yang positif, karena melalui kuliah adalah 

momentum yang tepat memberikan edukasi finansial kepada mahasiswa yang akan 

segera memasuki dunia kerja dan diharapkan menjadi alumni yang cerdas dan 

mampu mengelolah keuangan dengan tepat. 

Keduan adalah bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 

lain yang lebih efesien dan efektif. Selain itu, disarankan untuk mendesain lebih 

banyak pertanyaan yang mampu memberikan gambaran yang lebih akurat. 

Ketiga adalah bagi para mahasiwa, bukan hanya pada bidang keuangan saja 

tetapi juga pada bidang lainnya untuk mau belajar dan mampu menerima informasi 

keuangan dengan baik agar memiliki pengetahuan yang lengkap di bidang personal 

finance yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. 
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Keempat adalah bagi masyarakat untuk lebih peka lagi dalam menerima 

informasi keuangan karena dengan pengetahuan keuangan dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam mengelolah keuangan pribadi dengan harapan kesejahteraan 

yang baik. 
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