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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh lama usaha dan usia pemilik 

terhadap literasi keuangan UMKM di Desa Manyarejo Kabupaten Gresik, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lama Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Literasi Keuangan 

UMKM desa Manyarejo Kabupaten Gresik. 

2. Usia Pemilik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Literasi Keuangan 

UMKM desa Manyarejo Kabupaten Gresik. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi UMKM 

a. Pada dasarnya para pelaku UMKM sudah cukup paham akan pentingnya 

literasi keuangan, tetapi tetap harus mempelajari informasi-informasi yang 

berkaitan dengan keuangan agar memiliki pengetahuan keuangan yang 

tinggi guna terhindar dari masalah keuangan. 

b. Memilih pemimpin yang berusia lebih muda, karena pemimpin yang 

usianya lebih muda jauh lebih cekatan dan sangat paham tentang 

bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan usahanya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan semakin banyak peneliti yang dapat memperluas area 

penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam 

penelitian. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian. Jika 

dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, maka peneliti selanjutnya 

dapat menambah variabel independen lain seperti tingkat pendidikan 

karena berdasarkan penelitian dari Ritonga, Romus dan Nofianti (2020) 

mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

literasi keuangan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh 

nilai R Square sebesar 33,5% sehingga diharapkan peneliti selanjutnya 

mampu meningkatkan prosentase R Square agar model regresi yang 

digunakan menjadi lebih baik yaitu dengan menambahkan variabel seperti 

tingkat pendidikan dengan menggunakan analisis jalur path.  

c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan usaha 

yang telah lama berdiri dengan usaha yang baru berdiri yang dilakukan 

dengan cara observasi atau pengamatan langsung ke dalam obyek 

dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, dan selanjutnya 

disebut dengan Studi Komparasi Kualitatif. 


