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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 

statistik dengan program WarpPLS 7.0 maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Kecerdasan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kecerdasan seseorang maka pengelolaan keuangan keluarganya semakin baik 

2. Literasi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

pengetahuan keuangan seseorang maka pengelolaan keuangan keuangan 

keluarganya akan semakin baik 

3. Niat berperilaku memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan 

keuangan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang 

memahami pentingnya menabung dan berinvestasi maka hal ini akan mendorong 

orang tersebut memiliki niat untuk menabung demi kesejahteraan di masa depan, 

yang selanjutnya membuat orang untuk menabung dan berinvestasi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian tidak dapat digeralisasi untuk Jawa Timur atau Indonesia 

karena wilayah penyebaran kuesioner masih terbatas untuk Gresik, Surabya, 

dan Sidoarjo 
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2. Pendapatan kurang terdistribusi normal, yaitu 80 persen responden 

berpendapatan sekitar Rp.4.000.000 – Rp.7.000.0000 serta cakupan 

pendapatan kurang jelas 

3. Kemampuan model ini hanya dapat menjelaskan variabel pengelolaan keuangan 

keluarga sebesar 42,5% atau model sedang. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis maka peniliti dapat memberikan 

beberapa saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berikut saran yang 

diberikan oleh peneliti: 

1. Bagi pengelola keuangan keluarga 

a. Diharapkan pengelola keuangan keluarga untuk lebih meningkatkan 

kecerdasan spiritualnya, khususnya kesadaran dalam memaknai tujuan hidup 

yang merupakan indikator terpenting dengan loading factor terbesar, agar 

mampu memperbaiki pengelolaan keuangan keluarga, karena dalam penelitian 

ini terbukti bahwa kecerdasan spiritual mempengaruhi tujuan hidup. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan niat untuk mengelola keuangan dengan baik, 

khusus niat untuk membayar utang secara penuh dan tepat waktu yang 

merupakan indikator terpenting dengan loading factor terbesar, karena niat 

yang kuat mampu mendorong seseorang untuk melaksanaan pengelolaan 

keuangan keluarga yag baik pula. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian untuk 

wilayah Jawa Timur atau bahkan Indonesia. 
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b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti, 

sikap keuangan, locus of control, dan demografi (jumlah tanggungan) 

3. Bagi pembuat kebijakan disarankan untuk memberi edukasi tentang literasi 

keuangan, khususnya aspek yang perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan 

investasi karena memiliki skor yang rendah. 
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