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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menabung Masyarakat Desa Cimenteng, 

Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang” diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap berpengaruh positif terhadap intensi menabung masyarakat. Hal ini 

berarti semakin tinggi sikap, semakin tinggi pula intensi menabung 

masyarakatnya. 

2. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi menabung masyarakat. 

Hal ini berarti tinggi rendahnya norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 

intensi menabung masyarakat. 

3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap intensi 

menabung masyarakat. Hal ini berarti tinggi rendahnya kontrol perilaku yang 

dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap intensi menabung masyarakat. 

4. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku 

menabung masyarakat. Hal ini berartisemakin tinggi kontrol perilaku yang 

dipersepsikan, semakin tinggi pula perilaku menabung masyarakatnya. 

5. Intensi menabung berpengaruh positif terhadap perilaku menabung 

masyarakat. Hal ini berarti semakin tinggi intensi, semakin tinggi pula 

perilaku menabung masyarakatnya 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan perilaku 

menabung maupun untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Mengingat variabel norma subjetif yang tidak signifikan terhadap intensi 

menabung, untuk para pendidik hendaknya menanamkan sikap positif seperti 

melatih hidup hemat, tidak konsumtif, dan menabung. hal ini akan berguna 

untuk kehidupan para siswa terutama bila sudah dewasa dan memiliki 

keluarga. 
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2. Untuk meningkatkan kuantitas tabungan, ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh pihak sekolah, diantaranya adalah dengan cara bekerjasama 

dengan bank untuk mengelola tabungan siswa. Cara lain yang dapa dilakukan 

adalah dengan cara memaksimalkan fungsi koperasi sekolah sebagai lembaga 

yang memfasilitasi para siswanya yang ingin menabung. 

3. Selain melalui pendidikan formal, peran orang tua dalam masyarakat dalam 

menanamkan sikap positif terhadap menabung juga perlu ditingkatkan. 

Misalnya dengan melatih anak-anaknya untuk memiliki budaya hemat dan 

mengajarkan perilaku menabung sejak kecil seperti membelikan celengan dan 

melatih untuk mengisinya. 

4. Untuk masyarakat hendaknya jangan terpengaruh oleh lingkungan sekitar 

yang memiliki sikap konsumtif. Hendaknya bisa mengelola keuangan dengan 

memprioritaskan membeli barang yang benar-benar diperlukan dan tidak 

tergoda untuk membeli barang yang tidak terlalu diperlukan. Akan lebih baik 

bila uang tersebut disimpan untuk ditabung agar bila suatu saat memerlukan 

uang tidak harus meminjam kepada orang lain apalagi sampai meminjam 

kepada rentenir yang biasa memberikan bunga yang tinggi dan 

menyengsarakan si peminjam.  

5. Mengingat tidak signifikannya variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan, 

untuk peneliti selanjutnya dalam menyusun instrumen mengenai variabel 

konrol perilaku yang dipersepsikan hendaknya peneliti tidak hanya 

mendefinisikan tabungan dalam bentuk menyimpan uang di bank saja, 

melainkan bentuk tabungan lain seperti menyimpan uang di rumah, membeli 

emas, membeli aset berharga (seperti tanah, bangunan, dan sawah dan lain-

lain). 

6. Untuk penelitian selanjutnya, mengingat rendahnya nilai koefisien determinasi 

(R
2
), hal itu menunjukan masih banyaknya faktor lain yang memengaruhi 

perilaku menabung. hendaknya peneliti selenjutnya memasukan variabel 

ekonomi seperti pendapatan, beban tanggungan rumah tangga, atau juga 

tingkat pendidikan.  

 


