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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data hasil 

penelitian yang telah dikumpulkan mengenai pengaruh literasi keuangan dan 

locus of control internal terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Tata Niaga Stambuk 2015 Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan T.A 2017/2018 didapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel literasi keuangan (X1) tidak memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Prodi Pendidikan Tata Niaga Stambuk 2015 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

2. Variabel locus of control internal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Prodi Pendidikan Tata Niaga Stambuk 2015 Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan.  

3. Hasil dari pengujian signifikansi secara simultan (uji F) bahwa literasi 

keuangan dan locus of control internal secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Tata Niaga Stambuk 2015 Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh persentase sumbangan 

variabel independent yaitu, literasi keuangan dan locus of control internal 

terhadap variabel dependent yaitu perilaku konsumtif sebesar 53,2% 

sedangkan sisanya 46,8 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.  

 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi universitas sebaiknya dapat memberikan lebih banyak pengetahuan 

mengenai keuangan dan dosen pengajar mahasiswa ekonomi sebaiknya 

tidak hanya memberikan pembelajaran literasi keuangan kepada 

mahasiswa, tetapi juga menerapkan secara nyata materi manajemen 

keuangan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Dalam penelitian ini literasi keuangan  tidak berpengaruh, tetapi 

mahasiswa diharapkan tetap lebih mendalami literasi keuangan atau 

pemahaman konsep-konsep dasar keuangan,  sehingga tidak hanya 

menguasai secara materi yang nantinya akan cepat lupa, namun dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kepada peneliti selanjutnya adalah untuk menggunakan responden yang 

tidak hanya pada mahasiswa tata niaga saja melainkan mahasiswa non tata 

niaga, sehingga dapat diperoleh gambaran literasi keuangan terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa.  

 

 


