
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1  KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Financial Technology berpengaruh positif signifikan terhadap variabel inklusi keuangan. 

Hubungan seperti ini terkandung arti bahwa semakin tinggi/baik  Financial Technology, 

maka akan semakin tinggi Inklusi Keuangan pada MahasiswaManajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya. 

2. Literasi Keuanganberpengaruh positif signifikan terhadap variabel inklusi keuangan.. 

Hubungan seperti ini terkandung arti bahwa semakin tinggi/baik literasi keuangan 

mahasiswa, maka akan semakin tinggi Inklusi Keuangan pada  MahasiswaManajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya. 

3. Modal Sosialberpengaruh positif signifikan terhadap variabel inklusi keuangan.. Hubungan 

seperti ini terkandung arti bahwa semakin tinggi/baik Modal Sosial mahasiswa, maka akan 

semakin tinggi Inklusi Keuangan pada  MahasiswaManajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis IIB Darmajaya. 

4. Berdasarkan pernyataan nomor2pada indikator Financial technology memiliki nilai skor 

tertinggi. Artinya sebagian Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB 

Darmajayamerasa lebih dimudahkan saat bertransaksi dengan adanya produk-produk 

fintech. 

5. Berdasarkan pernyataan nomor 8 pada indikator literasi keuangan memiliki nilai skor 

tertinggi. Artinya sebagian Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB 

Darmajaya tingkat pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dikategorikan sangat baik 

dengan adanya tabungan dimasa depan mahasiswa dapat menggunakan uangnya dalam 

berinvestasi atau membangun suatu usaha yang dapat dimanfaatkan ketika selesai masa 

perkuliahan dan mengajarkan mereka berhemat dalam menggunakan keuangan mereka. 

6. Berdasarkan pernyataan nomor6pada indikator modal sosial memiliki nilai skor tertingi. 

Artinya sebagaian Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB 

Darmajayatingkat kepercayaan mahasiswa dikategorikan sangat baik dengan mempercayai 



layanan jasa keuangan dapat membantu mahasiswa dalam menyimpan uang didalam suatu 

lembaga yang mahasiswa percayakan untuk menyimpan uang mereka dan layanan jasa 

keuangan membantu mengelola keuangan pribadi karena mahasiswa percaya bahwa 

dengan adanya layanan jasa keuangan akan mengajarkan mereka mengontrol pengeluaran 

mereka yang mungkin sering berlebihan. 

 

4.2    SARAN 

   Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang yang dapat penulis berikan yaitu sebagai 

berikut : 

1.Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa disarankan meningkatkan literasi keuangan dengan cara mengikuti   

seminar literasi keuangan dan menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh 

pendidikan dimasa perkuliahan seperti menerapkan manajemen keuangan didalam 

kegiatan sehari-hari.Materi dalam mata kuliah tersebut dapat menambah ilmu kepada 

mahasiswa agar pentingnya berinvestasi dan menabung, serta mengaplikasikan cara 

untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak yang tidak diduga. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, 

a. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu Financial 

technology,Literasi Keuangan, dan Modal Sosial. Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan menambah variabel bebas variabel ini bisa seperti faktor demografi, faktor 

politik, ekonomi  dan variabel lainnya.  

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas segmen responden dalam 

pengisian kuesioner dan peneliti selanjutnya tidak hanyaa berfokus penyebaran 

kuesioner dilingkungan Kampus IIB Darmajaya. 

 

 

 

 

 



 

 

 


