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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016 secara 

individual. Namun, memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

perilaku konsumtif. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini 

yang menyebutkan bahwa “Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-

2016”, ditolak. 

2. Gaya hidup memiliki pengaruh positif terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016 secara 

individual. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini yang 

menyebutkan bahwa “gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra tahun 2014-2016”, 

diterima. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat 

diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh 

individual terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup berpengaruh positif 

terhadap perilaku konsumtif. Peneliti dapat mengetahui dalam penelitian 

ini bahwa literasi keuangan mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra tidak 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dengan mengunakan indikator 

literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Gaya hidup dapat 

menekankan perilaku konsumtif seseorang berdasarkan hasil penelitian ini. 

2. Bagi pembaca 

Pembaca dapat mengetahui bahwa literasi keuangan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku konsumtif, walaupun memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap perilaku konsumtif. Pembaca dapat 

mengetahui gaya hidup dapat menekan perilaku konsumtif seseorang 

berdasarkan dari hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjunya sebagai 

referensi data mengenai pengembangan literasi keuangan, gaya hidup dan 

perilaku konsumtif. peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian 

dengan menggunakan metode kuantitatif untuk melihat mengenai variabel 

literasi keuangan, gaya hidup dan perilaku konsumtif. Hasil penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menjadi pendukung penelitian ini untuk 

menemukan alasan-alasan lebih lanjut mengenai tidak berpengaruhnya 

literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan baik, namun demikian masih terdapat 

keterbatasan. Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian ini hanya mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra 

tahun angkatan 2014, 2015, dan 2016. Mahasiswa 2013 dan 2012 sebagian 

besar sudah banyak yang tidak aktif dan menyisahkan beberapa orang saja. 

Sedangkan mahasiswa angkatan 2017 belum mengambil mata kuliah 

Financial Management yang terdapat beberapa indikator literasi keuangan. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel literasi keuangan dengan 

menggunakan indikator dari Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti hanya 

menggunkana beberapa indikator dari Otoritas Jasa Keuangan seperti 

perencanaan keuangan, perasuransian, perbankan, dan pasar modal karena 

menyesuaikan dengan pengetahuan keuangan dari sampel pada penelitian 

ini. 

 


