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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi hasil, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Financial attitude berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior pada warung kopi di Kecamatan Bungah. 

2. Financial knowledge berpengaruh signifikan terhadap financial 

management behavior pada warung kopi di Kecamatan Bungah. 

3. Locus of control berpengaruh signifikan terhadap financial management 

behavior pada warung kopi di Kecamatan Bungah. 

4. Tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi pengaruh financial attitude  

terhadap financial management behavior pada waurng kopi di Kecamatan 

Bungah. 

5. Tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi pengaruh financial knowledge  

terhadap financial management behavior pada waurng kopi di Kecamatan 

Bungah. 

6. Tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi pengaruh locus of control  

terhadap financial management behavior pada waurng kopi di Kecamatan 

Bungah. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka 

rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Pemilik Warung Kopi di Kecamatan Bungah 

1. Sebaiknya para pemilik warung kopi di Kecamatan Bungah dapat membuat 

perencanaan keuangan agar dapat melatih perilaku keuangan yang lebih 

bertanggungjawab dengan berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan 

masalah, merasa layak dan bersyukur dengan pendapatan yang diperoleh 

serta menggunakan uang untuk hal-hal yang penting. 

2. Para pemilik warung kopi di Kecamatan Bungah perlu menambah 

pengetahuan keuangan agar dapat melakukan perencanaan keuangan yang 

baik dan bertanggungjawab dengan memahami pengetahuan dasar 

keuangan, manajemen hutang, manajemen risiko dan investasi. 

3. Para pemilik warung kopi di Kecamatan Bungah juga perlu mengontrol 

keuangannya dengan baik lagi agar dapat merencanakan dan mengelola 

keuangannya dengan baik dan bertanggungjawab dengan pengambilan 

keputusan, penyelesaian masalah keuangan, perasaan dan mengontrol 

keuangan dengan baik dan tepat. 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji tingkat pendidikan sebagai variabel 

independen dan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi financial 

management behavior seperti demografi, sebab semakin baik pengelolaan 

keuangan yang dimiliki individu akan berpengaruh baik bagi kehidupan individu. 

 


