BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang berisikan jawaban
atas perumusan masalah dan pembuktian dari hipotesis penelitian.
1. Locus of control internal berpengaruh positif signifikan terhadap financial
management behavior.
2. Financial knowledge berpengaruh negatif signifikan terhadap financial
managemen behavior.
3. Income berpengaruh positif signifikan terhadap financial management
behavior.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan
dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil estimasi model WarpPLS menunjukkan bahwa nilai R
square dalan penelitian ini sebesar 0.42 (42%) yang artinya bahwa masih ada
sebesar 0.58 (58%) pengaruh dari variabel lain yang dapat mempengaruhi
financial management behavior.
2. Pada saat pengisian kuesioner tidak didampingi oleh peneliti sehingga
responden kurang memahamu kuesioner yang diberikan.
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3. Pada saat pengisian kuesioner responden memilih jawaban pendapatannya
Rp. 4.000.000 – Rp. 6.999.999.
5.3 Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat
memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian
ini. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dalam penyebaran kuesioner disarankan
melakukan pendampingan dalam mengisi kuesioner untuk mengantisipasi
kurang dipahaminya pernyataan yang terdapat pada kuesioner oleh responden
dan disarankan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti sikap
terhadap uang dan lainnya dikarenakan R Square dalam penelitian ini sebesar
0.42 atau lebih banyak di pengaruhi dari variabel lain.
2. Bagi Keluarga diharapkan mengelola keuangan lebih kontrol diri yang tinggi

agar dapat menahan hasrat untuk membeli sesuatu yang tidak perlu dan dapat

menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, investasi, dan jaminan hari tua,

selain itu juga pengelola keuangan keluarga menambah pengetahuan keuangan

sehingga dapat menjadikan perilaku pengelolaan keuangan dengan baik.
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