
 

 

 

 

BAB V 

 

 
PENUTUP 

 

 

         5.1       Kesimpulan 
 

 

Penelitian ini yang berjudul pengaruh pengetahuan keuangan, tingkat 

pendapatan dan locus of control internal terhadap perilaku keuangan keluarga. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan dari 

perumusan masalah serta membuktikan hipotesis penelitian dari hasil pengujian yang 

dilakukan sebagai berikut: 

Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1 Pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. Semakin tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki 

individu maka akan lebih mampu untuk meningkatkan perilaku keuangan 

2 Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan 

keluarga. Semakin tinggi pendapatan maka semakin baik dalam menerapkan 

perilaku keuangannya, karena dengan adanya dana yang tersedia sehingga dapat 

memberikan kesempatan untuk mampu mengelola keuangan dengan baik. 

3 Locus of Control lnternal berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keuangan keluarga. Semakin tinggi locus of control internal yang dimiliki maka 

semakin baik seseorang tersebut dalam mengontrol keuangan sehari-hari untuk 
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mengubah hal yang penting dalam kehidupannya dengan tingkat keyakinan masa 

depan yang lebih baik. 

       5.2         Keterbatasan Penelitian 
 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1 Dalam proses penyebaran kuesioner penelitian ini diberikan pada keluarga 

dekat yang sudah berkeluarga, diberikan pada warga yang sudah berkeluarga 

dilingkungan tempat tinggal sekitar kos, dan sebagian kuesioner ada yang 

dititipkan namun tidak kembali. 

2 Jumlah responden dalam penelitian ini sangat terbatas karena adanya 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. 

         5.3  Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan bagi pihak terkait yaitu sebagai berikut: 

1 Bagi Pengelola Keuangan Keluarga 

 

Hasil penelitian ini, didapatkan bahwa item locus of control internal yang 

memiliki skor mean terendah yaitu mengenai pengambilan keputusan 

keuangan dengan nilai rata-rata responden sebesar 2,7 sehingga dapat menjadi 

masukan bagi pengelola keuangan keluarga disarankan untuk lebih 

meningkatkan locus of control internal mengenai pengambilan keputusan 

keuangan.
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2 Bagi peneliti selanjutnya 

 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti 

berikutnya: 

a Memperluas wilayah penelitian sehingga memperoleh gambaran 

penelitian yang luas. 

b Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas dengan 

menambah variabel yang sebelumnya belum diteliti seperti locus of 

control eksternal dan pengalaman keuangan. 

c Menambah jumlah responden agar memberikan hasil yang lebih 

bervariasi. 
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