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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan dan Implikasi 

Dari hasil penelitian dan temuan tentang kepuasan finasial pada Pegawai 

PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat, menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan finansial pada 

Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Semakin tinggi pendapatan 

Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat maka semakin banyak konsumsi 

yang dapat dilakukan sehingga semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

finansialnya. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi finansial terhadap kepuasan 

finansial pada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Pegawai dengan 

tingkat literasi finansial yang tinggi cenderung memiliki persepsi dan cara 

menilai yang berbeda dengan orang awam, dan lebih mengerti kondisi 

keuangannya dengan lebih akurat sehingga cenderung puas tehadap kondisi 

finansialnya. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku finansial terhadap kepuasan 

finansial pada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Semakin baik 

perilaku finansial yang dimiliki oleh pegawai dalam memperlakukan, 

mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangannya tentunya akan dapat 

menghasilkan keputusan keuangan yang baik pula dan akan merasa puas 

terhadap kondisi keuangannya. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman finansial masa kecil 

terhadap kepuasan finansial pada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman finansial masa kecil 

pegawai diukur berdasarkan usia. Semakin dini usia pegawai saat memperoleh 

pengalaman keuangan baik dari orang tua, lingkungan, maupun pendidikan, 

maka akan semakin banyak pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk dapat 
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digunakan dalam mengelola keuangan di masa yang akan datang dengan lebih 

baik dan akan berpengaruh baik pula terhadap kondisi keuangan yang 

dimilikinya, sehingga tercapai kepuasan finansial di masa depan. 

5. Terdapat pengaruh pendapatan, literasi finansial, perilaku finansial, dan 

pengalaman finansial masa kecil secara simultan terhadap kepuasan finansial 

pada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Temuan ini 

mengungkapkan, bahwa kepuasan finansial tidak hanya dipengaruhi dari 

pendapatan yang tinggi saja, tetapi harus dibarengi oleh literasi finansial yang 

mumpuni dan perilaku finansial yang baik serta besarnya kepercayaan diri 

dalam pengelolaan finansial yang diperoleh semasa kecil, akan menghasilkan 

tingkat kepuasan finansial yang lebih tinggi. 

Dari semua simpulan menunjukkan bahwa nilai-nilai keuangan dan 

kepercayaan yang dipelajari terutama selama masa kanak-kanak dan sebagian 

besar dalam konteks keluarga adalah elemen dasar untuk kebiasaan dan praktik 

keuangan di masa depan. Perlu dicatat bahwa literasi keuangan, perilaku 

keuangan, dan kepercayaan yang diperoleh selama masa kanak-kanak 

mengakibatkan kemandirian finansial yang dapat memengaruhi kehidupan mereka 

dengan cara yang mendalam, dalam bidang kesejahteraan finansial dan ekonomi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepuasan finansial 

pada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat dibutuhkan literasi finansial 

yang memadai. Semakin tinggi tingkat literasi Pegawai PP-PAUD dan Dikmas 

Jawa Barat akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak baik pula terhadap kondisi 

keuangan, sehingga kepuasan finansial terpenuhi. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pembahasan serta beberapa 

simpulan pada penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan melalui hasil 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti pada khususnya dan setiap individu pada umumnya, untuk 

mencapai kepuasan finansial dalam suatu kehidupan tidak hanya berdasarkan 
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pendapatan semata, tetapi dibutuhkan literasi finansial yang memadai, 

perilaku finansial yang baik dan pengalaman finansial masa kecil sedari dini 

agar mampu mengelola keuangan dengan baik terutama dalam pengambilan 

keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai suatu kesejahteraan yang 

diukur dalam kepuasan finansialsehingga terhindar dari masalah keuangan. 

2. Bagi Lembaga/Objek Penelitian, sesuai dengan implikasi yang dijelaskan 

sebelumnya, bahwa untuk meningkatkan kepuasan finansial pada Pegawai PP-

PAUD dan Dikmas Jawa Barat diharapkan untuk lebih meningkatkan literasi 

finansialnya, agar terhindar dari masalah finansial/keuangan. Selain literasi 

finansial, untuk meningkatkan kepuasan finansial juga harus didukung oleh 

perilaku finansial dan pengalaman finansial masa kecil Pegawai PP-PAUD 

dan Dikmas Jawa Barat. 

3. Dalam penelitian ini hanya ada empat variabel yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan finansialpada Pegawai PP-PAUD dan Dikmas 

Jawa Barat. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 

menambahkan variabel lain yang dapat diuji secara teoritis berpengaruh 

terhadap kepuasan finansial sehingga penelitian selanjutnya menjadi lebih 

menarik dan sempurna, sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian.  


