
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan secara 

keseluruhan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian menunjukkan Locus Of Control Internal tidak berpengaruh 

terhadap Literasi Keuangan. Hasil ini mencerminkan bahwa locus of control 

internal yang dimiliki Dosen IIB Darmajaya sangatlah baik, sehingga masalah 

apapun yang terjadi tidak dapat mempengaruhinya dan mereka dapat 

mengendalikan diri dengan baik tanpa membutuhkan literasi keuangan. 

2. Hasil pengujian menunjukkan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi tidak 

berpengaruh terhadap Literasi Keuangan. Hasil ini mencerminkan bahwa tidak 

semua dosen ahli dibidang keuangan, mereka punya keahlian masing – masing 

disetiap mata kuliah yang mereka berikan terhadap mahasiswanya. Bisa 

dikatakan bahwa pembelajaran di pergururan tinggi dapat membentuk 

pengetahuan keuangan jika mata kuliah keuangan diajarkan oleh dosen – 

dosen yang ahli dalam bidangnya. 

3. Hasil pengujian menunjukkan Frekuensi Akses Informasi tidak berpengaruh 

terhadap Literasi Keuangan. Hasil ini mencerminkan bahwa tidak semua 

informasi benar, walaupun teknologi semakin canggih tetapi informasi – 

informasi yang diberikan masih banyak diragukan kebenaranya masih banyak. 

Kelemahan dalam menggunakan teknologi untuk mengakses informasi ini 

masih dipertimbangkan oleh dosen, karena mereka harus mengevaluasi setiap 

informasi yang mereka akses kebenarannya sehingga informasi benar – benar 

bisa menambah literasi keuangan dosen atau tidak. 



 
 

 
 

4. Hasil pengujian menunjukkan Adopsi Teknologi Mobile Banking tidak 

berpengaruh terhadap Literasi Keuangan. Hasil ini mencerminkan bahwa tidak 

semua dosen menggunakan mobile banking, walaupun teknologi semakin 

canggih tetapi kelemahan – kelemahan tersebut masih ada. Beberapa risiko 

masih harus dipertimbangkan untuk menggunakan mobile banking sangat 

diperlukan untuk keamanan penggunanya. 

 

1.2 Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Literasi keuangan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dan 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Meningkatkan literasi 

keuangan mampu membantu dalam mengendalikan diri agar terhindar dari 

masalah – masalah keuangan. Masyarakat harus lebih cermat lagi dalam 

menerima informasi – informasi tentang keuangan agar terhindar dari penipuan, 

sehingga informasi yang mereka terima dapat meningkat pengetahuan 

keuangannya dengan benar. 

2. Bagi Akademis dan Peneliti Lain 

Variabel locus of control hanya terfokus pada internalnya saja, peneliti 

selanjutnya dapat manambahkan yang eksternalnya juga dan populasi bisa 

menggunakan seluruh dosen fakultas. 

 

 


