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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

a. Financial attitude berpengaruh positif terhadap financial management 

behavior. Dimana mahasiswa-mahasiswi S1 Fakultas Ekonomi yang 

memiliki financial attitude yang baik akan memiliki financial 

management behavior yang baik daripada mahasiswa-mahasiswi 

dengan financial attitude yang rendah. 

b. Financial knowledge berpengaruh positif terhadap financial 

management behavior. Dimana mahasiswa-mahasiswi S1 Fakultas 

Ekonomi yang memiliki financial knowledge yang baik akan memiliki 

financial management behavior yang baik daripada mahasiswa-

mahasiswi dengan financial attitude yang rendah. 

c. Locus of control tidak berpengaruh terhadap financial management 

behavior. Dimana locus of control mahasiswa-mahasiswi S1 Fakultas 

Ekonomi tidak memliki pengaruh terhadap financial management 

behavior. 

d. Financial socialization berpengaruh positif terhadap financial 

management behavior. Dimana mahasiswa-mahasiswi S1 Fakultas 

Ekonomi yang memiliki financial socialization yang baik akan 

memiliki financial management behavior yang baik daripada 

mahasiswa-mahasiswi dengan financial socialization yang rendah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran dari penelitian 

ini sebagai berikut: 
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a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang dapat 

mempengaruhi financial management behavior, atau dapat mengganti 

variabel locus of control dengan variabel lain yang sesuai dengan 

konsep theory of planned behavior (TPB). 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar 

dengan menambah responden dari beberapa Universitas di Kota 

Semarang yang belum dijangkau pada penelitian ini. 

 

5.3 Keterbatasan  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

a. Usia dari responden dalam penelitian ini kurang bervariasi sehingga 

terdapat hipotesis yang ditolak. Oleh karena itu peneliti selanjutnya 

dapat memperluas variasi usia responden dengan masing-masing 

variasi usia memiliki jumlah yang setara. 

b. Penelitian ini dilakukan di 8 Universitas di Kota Semarang dan hanya 

pada mahasiswa-mahasiswi S1 Fakultas Ekonomi. Sehingga belum 

menggambarkan seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi di 

Kota Semarang. 

c. Penelitian ini menggunakan Empat variabel independen yaitu  

financial attitude, financial knowledge, locus of control, dan financial 

management behavior. 

 

 

 

 

 

 

 


