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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

Dalam penelitian  ini peneliti melakukan hepotesis pada : apakah literasi 

penganggaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman, apakah literasi 

manajemen keuangan berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman, apakah 

literasi  pembukuan berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman, dan dari 

hasil uji data yang diolah dinyatakan semua hipotesis diterima yaitu hipotesis 

varibel X berpengaruh  positif terhadap variabel Y. Sehingga hasil uji penelitian 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah literasi 

pembukuan berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman, apakah literasi 

penganggaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman, dan apakah 

literasi manajemen kredit berpengaruh positif terhadap pembayaran pinjaman. 

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian dari penelitian terdahulu 

oleh Musabwasoni Gaudence (2018) bahwa literasi pembukuan, literasi 

penganggaran dan literasi manajemen keuangan berpengaruh positif terhadap 

pembayaran pinjaman. Dalam penelitian Musabwasoni Gaudence (2018) memiliki 

nilai tambah yaitu ditemukan bahwa selain ketiga variabel tersebut juga terdapat 

pengaruh positif terhadap literasi keuangan  juga berpengaruh secara simultan 

atau bersama – sama terhadap pembayaran pinjaman yang tidak disebutkan dalam 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memiliki kesamaan deskripsi responden 

pada jenis kelamin laki- laki lebih tinggi jumlahnya dari responden perempuan 
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yaitu sebesar 63% sedangkan responden perempuan 37% hal ini didasari pada 

populasi pekerja memang ideal pada jenis kelamin laki – laki serta adanya syarat 

pengambilan pinjaman adalah mereka yang bekerja.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Phelomenah Nduku Kalekye1(2013) 

bahwa wanita cukup melek dalam memantau penjualan mereka atas pengeluaran, 

sehingga dalam pengelolaan keuangan terutama dalam bindang usaha UMKM 

wanita cenderung mempu untuk mengatur keuangan Karen atingkat literasi yang 

lebih tingi dari responden laki-laki.  

5.2.  Saran 

 Dalam penelitian ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel dependen, bahwa sangat disayangkan jika pengambilan 

keputusan dalam pemberian pinjaman pada anggota tidak memperhatikan ketiga 

aspek dari variabel independen tersebut.   

Saran dari penelitian bagi tempat penelitian yaitu, dalam mengoreksi 

analisis pinjaman tidak mengesampingkan pola keuangan dari anggota dalam 

mengelolah keuangannya agar nantinya baik pihak anggota maupun pihak 

koperasi tidak terbebani karena anggota tidak mampu dalam memenuhi 

kewajibannya membayar pinjaman tiap bulan, pihak koprasi juga dapat 

memberikan nilai tambah sekaligus promosi dengan membuka pelatihan dalam 

hal literasi untuk mengembangkan ilmu anggota sekitar koperasi yang nanti kelak 

akan berdampak positif pula bagi koperasi tersebut. Celah lain selain pada 

pinjaman yang sudah tersedia koprasi dapat membuka produk baru atau pinjaman 

khusus bagi wanita pekerja bukan bersuami dimana banyak dari mereka yang 
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dianggap tidak memnuhi syarat pengambilan pinjaman karena tidak adanya wali 

sah dalam melengkapi berkas, tentu dengan syarat tertentu yang tidak merugikan 

koprasi namun member keuntungan bersama. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan menambah variabel 

agar dapat menemukan berbagai masalah yang menyebabkan masyarakat 

mengalami kegagalan pembayaran pinjaman tepat waktu, sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan bahan pelatihan kepada masyarakat. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menjadikan variable demografis sebagai variable x 

dalam penelitian sehingga jika dilakukan pelatihan literasi keuangan kepada 

masyarakat dapat dijadikan focus distribusi pelatihan yang tepat sasaran. 

 

 

  


