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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah 

sebagai berikut:  

1. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan yang 

berarti semakin tinggi kecerdasan emosional mahasiswa maka semakin tinggi juga 

tingkat literasi keuangannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Pulungan et al (2018) serta Windura (2017). 

2. Gender berpengaruh negatif terhadap tingkat literasi keuangan yang berarti 

perempuan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi daripada laki-laki. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Christie (2019) serta Margaretha dan 

Pambudi (2015). 

3. Usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Laily (2016) serta Margaretha dan Pambudhi (2015). 

4. IPK tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan Wijayanti et al (2016) serta Margaretha dan Pambudhi (2016). 

5. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan yang berarti 

semakin tinggi pengalaman kerja mahasiswa maka semakin baik tingkat literasi 
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keuangannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Irman dan Fadrul 

(2018) serta Alfin shalahuddin dan Susanti (2013). 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian maka ada beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain untuk 

mengumpulkan data, seperti : wawancara, observasi, dll. 

2.  Penelitian selanjutnya juga disarankan agar menambah jumlah responden penelitian 

seperti: responden dari beberapa kampus di semarang selain Universitas 

Soegijapranata dan fakultas lain selain ekonomi dan bisnis. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna 

dan memiliki banyak keterbatasan. Dibawah ini merupakan beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian menggunakan metode kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, namun 

metode ini masih memiliki kelemahan yaitu  ketidaksesuaian diantara jawaban 

responden dengan kondisi realnya. Selain itu, Peneliti tidak mengetahui kejujuran atas 

jawaban responden. 

2. Responden pada penelitian ini hanya diambil dari mahasiswa Universitas 

Soegijapranata fakultas Ekonomi dan bisnis dengan jumlah yang minimal karena saat 

bulan-bulan dilaksanakannya penelitian sedang ada pandemi covid-19 yang membuat 

pengumpulan data sulit dilakukan. 
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