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BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan mengenai pengetahuan keuangan dan 

sikap keunagan yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan 

UMKM Lunpia di Kota Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Terdapat pengaruh positif pengetahuan keuangan terhadap perilaku 

manajemen keuanga UMKM Lunpia di Kota Semarang. Hal ini dapat 

dilihat koefisien regresi sebesar 0.412 dan nilai t hitung (3.205)  lebih 

besar dari t table (2.00856) 

2) Terdapat pengaruh positif sikap keuangan terhadap perilaku manajemen 

keuanga UMKM Lunpia di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat koefisien 

regresi sebesar 0.523 dan nilai t hitung (3.951) lebih besar dari t table 

(2.00856) 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini adalah saran yang 

dapat diberikan : 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

rendahnya pengetahuan keuangan dan sikap keuangan pada pelaku 

UMKM. Berdasarkan hasil analisis literasi keuangan keuangan 

pelaku UMKM dapat mengikuti seminar – seminar tentang keuangan 

yang banyak diselenggarakan oleh pemerintah. Pelaku UMKM juga 

dapat belajar secara mandiri dengan cara membaca buku atau mencari 

informasi di internet tentang cara mengelola keuangan. 
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