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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

atas penelitian saat ini yaitu, sebagi berikut: 

1. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki pengelola UKM pada wilayah 

GERBANG KERTASUSILA dapat dinilai cukup. Responden dinilai cukup 

baik di dalam pengetahuan pengelolaan keuangan, akan tetapi hal tersebut 

tidak didukung dengan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Responden 

cenderung menggunakan pengalaman dan cara yang dianggap mudah dan 

cepat di dalam pengelolaan keuangan. responden juga dinilai kurang 

menambah wawasan akan produk-produk investasi lainnya. 

2. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa literasi keuangan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemilihan sumber 

pendanaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki penelitian kali ini, yang akan 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Responden pada penelitian saat ini, dapat dikatakan kurang. Hal tersebut 

menyebabkan kurangnya variasi data yang didapat. 

2. Pada pertanyaan aktifitas pendanan, dapat dikatakan kurang spesifik di dalam 

penyaluran danan pinjaman yang diambil. 
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3. Ada beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas di dalam kuisioner, 

sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara peneliti dan responden. 

4. Pertanyaan mengenai asuransi, tidak mampu memberikan data mengenai 

tingkat pengetahuan manajemen risiko yang dimiliki responden. 

5. Pada penelitian saat ini, pertanyaan mengenai pengethauan kredit hanya 

terdiri dari satu pentanyaan saja, hal tersebut tidak mampu memberikan data 

yang baik mengenai tingkat pengetahuan kredit. 

6. Belum dilakukannya uji normalitas pada penelitian saat ini. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat, terdapat beberapa saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UKM 

a. Bagi Usaha Kecil Menengah, tingkat literasi keuangan yang dimiliki 

dinilai sudah cukup baik, akan tetapi disarankan untuk para pengelola 

UKM agar memperkaya kembali ilmu mengenai investasi.  

b. Diharapkan pengelola UKM lebih mempelajari jenis-jenis investasi, 

sehingga investasi yang dituju akan lebih meluas, dan pengelola UKM 

akan lebih mengenal investasi pasar modal.  

c. Selanjutnya agar disarankan untuk pengelola UKM agar selalu 

mengikuti perkembangan dunia finance, sehingga pengalaman yang 

sudah dimiliki mampu di optimalkan dengan pengetahuan yang baik 

pula. Menurut data yang telah diolah pada praktiknya, pengelola 
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UKM dapat dikatakan kurang baik di dalam mengaplikasikan literasi 

keuangan yang sudah dimiliki saat ini. 

2. Bagi Pihak Pemberi Kebijakan  

a. Disarankan agar diadakan edukasi mengenai investasi pada pasar 

modal, sehingga mampu meningkatkan literasi keuangan yang 

dimiliki pengelola UKM. 

b. Disarankan agar memberikan edukasi mengenai asuransi, 

pengelolaan keuangan yang baik, dan pencatatan keuangan.   

3. Bagi Peniliti Selanjutnya 

a. Disanrakan agar memperluas area peneltian, sehingga penelitian dapat 

dilakukan pada seluruh wilayah GERBANG KERTASUSILA 

danmenambah jumlah responden, sehingga variasi data yang didapat 

akan lebih banyak.  

b. Disarankan agar menambahkan variabel pemilihan lembaga keuangan 

yang ditujukan untuk kegiatan tabungan. 

c. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi pula data 

mengenai penyaluran dana pinjaman yang diambil. Hal tersebut 

berguna untuk mengetahui apakah pinjaman yang diambil sudah tepat 

sasaran dan sesuai kebutuhan pengelola UKM tersebut.  

d. Disarankan untuk menambah indikator lain, sehingga mampu 

memperkuat daya klasifikasi literasi keuangan terhadap pemilihan 

sumber pendanaan. 
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e. Disarankan untuk menambah pertanyaan seputar pengelolaan kredit 

yang lebih spesifik. 

f. untuk peneliti selanjutnya sebelum melakukan uji diskriminan terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas. 
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