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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemabahasan yang telah 

penulis jabarkan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Pengetahuan Keuangan (X1) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa S1 Perguruan 

Tinggi Negeri se- Yogyakarta. 

2. Variabel Sikap Keuangan (X2) berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa S1 Perguruan 

Tinggi Negeri se- Yogyakarta. 

3. Variabel Kepribadian (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa S1 Perguruan Tinggi 

Negeri se- Yogyakarta. 

4. Variabel Kecerdasan Spiritual (X4) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa S1 Perguruan 

Tinggi Negeri se- Yogyakarta. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diusulkan 

beberapa saran guna bermanfaat bagi penelitian selanjutnya : 

1. Bagi Mahasiswa 
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a) Mahasiswa diharapkan mampu membuat keputusan yang benar 

dalam keuangan, sehingga mutlak diperlukan setiap orang dapat 

secara optimal menggunakan instrumen-instrumen serta produk-

produk keuangan yang tepat. Mengetahui karakteristik produk 

keuangan diharapkan mampu mempermudah dalam memilih 

produk yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan sehingga hal ini 

mampu menghindari kerugian dalam keuangan. Salah satunya 

adalah dengan mengetahui karakteristik obligasi mahasiswa 

mampu mengetahui seberapa besar return akan dihasilkan, dengan 

memahami karakteristik diharapkan mampu mengoptimalisasi baik 

dalam pengetahuan dan kegiatan keuangan. 

b) Diharapkan mahasiswa untuk lebih bijak dalam menyikapi 

berbagai masalah dengan keuangan. Hal ini berguna untuk 

menghindari biaya kerugian lainnya ketika tidak dapat mengambil 

keputusan dengan tepat. Dalam menghadapi masalah keuangan, 

seringkali melakukan hal yang gegabah, ketika keinginan untuk 

segera cepat menyelesaikan masalah tanpa dilandasi dengan 

pemikiran yang matang hanya akan membuat masalah tersebut 

selesai untuk sementara atau dikhawatirkan melakukan berbagai 

cara yang tidak baik untuk dilakukan hanya karena masalah 

keuangan yang dihadapi segera usai. 

c) Mahasiswa diharapkan mampu memahami diri sendiri mengenai 

potensi, kapasitas ataupun kemampuan terhadap diri sendiri. 



133 
 

Terutama terhadap situasi antara keinginan dan kebutuhan. 

Seringkali seseorang terjebak dalam masalah keuangan karena 

keinginan yang diluar dari kebutuhan bahkan diluar kemampuan 

anggaran finansial yang dimililkinya. 

d) Mahasiswa diharapkan mampu mendorong perbuatan tugas dan 

tujuan yang mulia. Hal ini dikarenakan kecerdasan spiritual akan 

mendorong penetapan tujuan dari mengelola keuangan yang baik 

dan benar sehingga berpeluang terhindari dari cara akumulasi 

keuangan yang bias.  

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

penelitian selanjutnya yang meliputi saran-saran sebagai berikut : 

a) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada kelompok mahasiswa 

berdasarkan fokus pada jenis konsentrasinya atau program studi 

saja, hal ini dikarenakan dapat dijadikan bahan perbandingan pada 

penelitian selanjutnya. 

b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan 

beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

pengelolaan keuangan, seperti jumlah pendapatan atau sumber 

dana, pengalaman keuangan, dan lain sebagainya. 

c) Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperjelas secara 

singkat, padat dan jelas pada setiap butir pernyataan dalam 
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kuesioner guna menghindari ambiguitas dalam pemahaman 

pengisian. 

 

3. Bagi Pemerintah 

a) Salah satu hal yang dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi 

keuangan ialah sikap keuangan. Maka dengan itu, diharapkan 

pemerintah untuk lebih mempertegas kembali dengan cara 

mengedukasi akan pentingnya kesadaran terhadap pengelolaan 

keuangan. 

b) Selain itu pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam 

mengedukasi mengenai literasi keuangan dimulai dari masyarakat 

usia dini, pengedukasian kepada orang tua juga diperlukan tidak 

hanya semata mengenai keuangan hanya orang tua saja juga 

melibarkan anak-anaknya dalam mempelajari, memahami dan 

menyikapi terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan benar. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan kepada mahasiswa dengan jenjang 

strata satu (S1) di satu provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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2. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 

dengan dari berbagai program studi, sehingga tidak membedakan fokus 

program studi berdasarkan mahasiswa non ekonomi dan ekonomi. 


