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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan terkait dengan rumusan masalah pada bab pertama 

antara lain yaitu : 

1) Financial attitude

Berdasarkan hasil output kita dapat melihat dimana tingkat signifikan tidak 

lebih besar dari 0,05 yaitu 0,005 dengan nilai t hitung variabel financial attitude 

lebih besar dari pada t tabel (2,847 > 1,984). Maka disimpulkan bahwa financial 

attitude berpengaruh terhadap financial management behavior. 

2) Financial knowledge

Variabel financial knowledge dimana tingkat signifikan tidak lebih besar 

dari 0,05 yaitu 0,005 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,878 > 1,984). 

Maka disimpulkan bahwa financial knowledge berpengaruh terhadap financial 

management behavior. 

3) Locus of control

Variabel locus of control dimana tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 

0,000 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (5,762 > 1,984). Maka 

disimpulkan bahwa financial knowledge berpengaruh terhadap financial 

management behavior. 

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi manajerial 

yang dapat diberikan bagi pihak pihak terkait adalah sebagai berikut : 
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1) Bagi Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi diharapkan lebih mengingkatkan financial attitude, 

financial knowledge, serta locus of control kepada mahasiswa bukan hanya 

teori tetap memberikan praktikum seperti pengetahuan berinvestasi, cara 

menanam saham dan studi kasus ke lembaga keuangan. Karena financial 

attitude, financial knowledge serta locus of control mempengaruhi 

financial management behavior. 

 

2) Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan mengenai 

pembelajaran financial attitude, financial knowledge, dan Locus of 

control. Sehingga mahasiswa dan masyarakat lebih memahami tentang 

kelembagaan jasa keuangan mengetahui produk dan jasa lembaga 

keuangan yang ada. 

3) Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa diharapkan untuk lebih mengingkatkan lagi edukasi 

tentang financial attitude, financial knowledge dan locus of control. Bukan 

hanya pembelajarannya tetapi juga harus bisa mempraktekannya dalam 

kehidupan sehari hari, dan juga membantu sesorang yang kurang paham 

tentang financial attitude, financial knowledge, dan locus of control dalam 

menentukan financial management behavior. 
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