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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka 

peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku menabung pada anggota 

di KSPS BMT Logam Mulia Dawe Kudus, hal ini dibuktikan dari hasil 

hipotesis yang ternyata nilai thitung lebih besar jika dibandingkan dengan 

nilai ttabel (10,364 > 1,960) maka t hitung di daerah tolak (Ho), artinya 

hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Sehingga hipotesis pertama Ha diterima, bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara gaya hidup terhadap perilaku menabung pada anggota di 

KSPS BMT Logam Mulia Dawe Kudus. 

2. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada 

anggota di KSPS BMT Logam Mulia Dawe Kudus, hal ini dibuktikan dari 

hasil hipotesis yang ternyata nilai thitung lebih besar jika dibandingkan 

dengan nilai ttabel (3,933 > 1,960) maka t hitung di daerah tolak (Ho), 

artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Sehingga hipotesis pertama Ha diterima, bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada 

anggota di KSPS BMT Logam Mulia Dawe Kudus.  

3. Terdapat pengaruh secara simultan antara gaya hidup dan literasi 

keuangan terhadap perilaku menabung di KSPS BMT Logam Mulia Dawe 

Kudus, hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan Fhitung, yang menunjukkan 

nilai sebesar 64.798, Ftabel sebesar 3,64 dengan tingkat probabilitas 0,000. 

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.005, karena Fhitung kebih besar 

dari Ftabel (64,798 > 3,64).  
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B.  Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu obyek perusahaan dengan 

pekerjaan yang hampir sama di KSPS BMT Logam Mulia Dawe Kudus.  

2. Jumlah responden penelitian masih terlalu sedikit untuk mendukung 

kemampuan mengeneralisasi hasil penelitian. 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya meliputi:  

1. Agar kepuasan anggota tetap meningkat, perlu adanya penghargaan dari 

perusahaan secara adil sesuai kerjasamanya. Dan perusahaan selalu 

memperhatikan aspek karakteristik individu anggotanya.  

2. Perusahaan sebaiknya semakin meningkatkan bentuk pemberian 

penghargaan yang lebih baik lagi bagi anggota sehingga anggota dalam 

melakukan kerjasama dalam hal menabung akan meningkat.  

3. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik dan akurat, perlu dilakukan 

uji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung dengan 

menambahkan variabel yang lebih banyak.  

 

 

 


