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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Financial Literacy, Financial 

Attitude, Locus Of Control, dan Financial Knowledge terhadap Financial 

Behaviour pada Mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Study pada 

saat Pendemi Covid-19, maka dapat disimpulkan : 

1. Financial literacy berpengaruh positif signifikan terhadap financial behaviour 

pada mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada saat pendemi 

Covid-19. 

2. Financial attitude berpengaruh negatif signifikan terhadap financial behaviour 

pada mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada saat pendemi 

Covid-19. 

3. Locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap financial behaviour 

pada mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada saat pendemi 

Covid-19. 

4. Financial knowledge berpengaruh negatif signifikan terhadap financial 

behaviour pada mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada saat 

pendemi Covid-19. 

 

5.2 Rekomendasi 

Mengenai hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

a. Variabel financial literacy (X1) dan locus of control (X3) berpengaruh 

positif signifikan terhadap financial behaviour (Y), dengan demikian 

selama pendemi Covid-19 mitra Go-Jek Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik sebaiknya mengelola, merencanakan, mengendalikan serta 

memprioritaskan kebutuhan primer agar kondisi keuangan kembali stabil. 

b. Variabel financial attitude (X2) dan financial knowledge (X4) berpengaruh 

negative signifikan terhadap financial behaviour (Y), dengan demikian 

diperlukan wawasan terkait pengetahuan keuangan serta menyikapi kondisi 

keuangan yang baik selama pendemi Covid-19 kemudian diaplikasikan 

kedalam perilaku agar dapat menyeimbangkan kondisi keuangan dengan 

tepat 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti maupun mengembangkan penelitian 

yang serupa, penulis menyarankan untuk mengkaji kembali variabel yang tidak 

signifikanserta memperbanyak jumlah variabel bebas dan sampel agar 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Hal ini disebabkan nilai 

Adjusted R Square sebesar 34,5% sehingga terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku keuangan (financial behaviour) seperti faktor 

lingkungan, psikologis, hedonisme, matrealisme, ataupun tingkat kepuasan 

hidup yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan (financial behaviour). 

 

 

 


