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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh literasi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap kinerja 

UMKM dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro kecil dan 

menengah. Hal ini berarti semakin baik tingkat pemahaman tentang literasi 

keuangan yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha, maka akan semakin baik 

juga kinerja usaha. 

2. Perencanaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro kecil 

dan menengah. Hal ini berarti bahwa semakin baikperencanaan keuangan 

dalam usahanya yang dimiliki oleh pengusaha maka akan semakin baik juga 

kinerja usahanya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan serta kesimpulan di atas, 

maka terdapat beberapa saran yang diusulkan peneliti sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan maka ada 

beberapa saran secara umum bagi pelaku usaha agar lebih ditingkatkan lagi 

tentang pemahaman mengenai basic personal finance, savings and borrowing, 

insurance, dan invesment. Diharapkan setelah meningkatkan pemahaman 

tersebut pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

dan pengelolaan keuangan, pelaku UMKM juga diharapkan mampu 

menetapkan tujuan keuangan yang terukur, realistis, relevan, terperinci dan 

evaluasi kondisi keuangan agar mencapai tujuan UMKM melalui pengelolaan 

keuangan secara terencana.Pelaku UMKM akan lebih baik jika dapat 
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menerapkan pengetahuan keuangan yang dimiliki, sehingga diharapkan 

UMKMmemiliki keunggulanbaik internal maupun eksternal dalam persaingan 

global. 

2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM 

UMKM merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian 

Indonesia, sehingga dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan 

pemegang kebijakan terkait UMKM lebih termotivasi untuk melakukan 

sosialisasi terkait pengelolaan keuanganmelalui edukasi dan pembinaan 

untuk para UMKM dengan kegiatan pelatihan, sosialisasi dan workshop 

terkait keuangan atau bisa bekerjasama dengan Otoritas Jasa keuangan yang 

nantinya akan sangat membantu peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM agar bisa meningkatkan kinerja 

usahanya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel selain yang diteliti 

karena ada sebesar28,7% lagi yang mempengaruhi kinerja UMKM seperti 

perilaku keuangan, akses permodalan, pengelolaan keuangan,  kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) dan variabel lainnya agar penelitian lebih 

maksimal. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambah sampel 

penelitian dan memperluas kriteria untuk pengambilan sampel penelitian agar 

hasil penelitian lebih maksimal. 
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