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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 152 

mahasiswa akuntansi Universitas di Semarang, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Financial knowledge berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa akuntansi melalui literasi keuangan. 

2. Financial attitude berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa akuntansi melalui literasi keuangan. 

3. Parental income tidak berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan 

mahasiswa akuntansi melalui literasi keuangan. 

5.2. Saran 

1. Penelitian ini menunjukkan financial knowledge, financial attitude, literasi keuangan, dan 

perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi berada di skala yang baik / tinggi. 

Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi diharapkan dapat mengedukasi mahasiswa lainnya 

atau generasi milenial melalui seminar atau workshop dengan narasumber terkait baik di 

perguruan tinggi maupun diluar perguruan tinggi tentang pentingnya financial knowledge, 

financial attitude, dan literasi keuangan pada generasi jaman sekarang. Hal tersebut 

dilakukan supaya generasi milenial dapat memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang 

baik dan dapat meminimalisir risiko atas masalah-masalah keuangannya di masa depan. 

Mengingat mahasiswa termasuk generasi milenial dimana setiap tahunnya akan semakin 

meningkat dan kelak akan bersaing didalam dunia organisasi. Jika mereka tidak didukung 
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dengan financial knowledge, financial attitude, dan literasi keuangan yang baik maka akan 

banyak generasi milenial yang berisiko atas konsekuensi perilaku pengelolaan keuangan 

mereka yang lemah. Selain itu untuk parental income diharapkan peneliti selanjutnya 

mengumpulkan data pendapatan orang tua berdasarkan rupiah yang sebenarnya bukan 

berdasarkan klasifikasi yang tertera saja. Hal ini dilakukan supaya peneliti dapat 

menggunakan skala pengukuran yang lebih tinggi sehingga hasilnya menjadi lebih tepat.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa. Selain itu juga dapat mengambil sampel pada semua 

mahasiswa akuntansi tanpa memandang mata kuliah manajemen keuangan. Hal tersebut 

bertujuan untuk memperluas lingkup penelitian terkait perilaku pengelolaan keuangan. 

 5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hanya dilakukan pada mahasiswa aktif S1 

program studi akuntansi dan yang telah mengambil mata kuliah manajemen keuangan 

saja. Dampak dari keterbatasan ini adalah menjadi kurang fokus terhadap perilaku 

pengelolaan keuangan mahasiswa diluar jurusan akuntansi dimana pengetahuan dan 

pemahaman keuangan mereka belum tentu sebaik mahasiswa akuntansi sehingga 

kurang menggambarkan kondisi yang riil. 

 

 

 

  


