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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

terhadap financial literacy dan financial satisfaction terhadap financial behavior 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas Mercubuana 

Kampus 3 Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel financial literacy dan financial 

satisfaction secara parsial terhadap financial behavior Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Jurusan Managemen Universitas Mercubuana Kampus 3 

Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi keduanya pada nilai 

uji t < 0,05. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel financial literacy dan 

financial satisfaction secara simultan terhadap financial behavior 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas Mercubuana 

Kampus 3 Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi pada nilai 

uji F < 0,05. 

3. Pengaruh yang paling dominan variabel bebas terhadap Financial Behavior 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas Mercubuana 

Kampus 3 Yogyakarta adalah pengaruh variabel financial satisfaction 

karena koefisien betanya (Standardized Coefficients) paling besar 

dibandingkan lainnya yaitu 0,709. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil yang 

peneliti temukan adalah sebagai berikut: 

1. Financial Literacy  

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas 

Mercubuana Kampus 3 Yogyakarta di harapkan untuk terus meningkatkan 

pengetahuan tentang literasi keungannya bisa melalui seminar keuangan, 

bertanya kepada ahli atupun membaca buku buku yang berkaitan dengan 

literasi keuangan agar kedepannya mahasiswa dapat terhidar dari masalah 

keuangan karena kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam 

pengelolaan keuangan dan tidak ada perencanaan keuangan yang baik. Selain 

itu ketika mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas 

Mercubuana Kampus 3 Yogyakarta mempunyai pengetahuan keuangan yang 

baik maka mahasiswa akan mampu melakukan melakukan perencanaan hingga 

penganggaran keuangannya dengan baik sehingga akan berdampak menaikkan 

taraf kesejahteraan kehidupannya secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan 

keuangannya. 

2. Financial Satisfaction 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Managemen Universitas 

Mercubuana Kampus 3 Yogyakarta disarankan untuk mengelola pendapatan 

dan pengeluaran, mengembangkan kebiasaan menabung, merencanakan 

pensiun dan investasi serta melakukan perubahan dari perilaku keuangan yang 

negatif karena memiliki kemampuan mengelola keuangan yang baik akan 
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berpengaruh terhadap kepuasan keuangannya begitu pun terhadap kesehatan 

keuangan mahasiswa. 
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