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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Pengetahuan Ekonomi dan 

Efikasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Universitas Jambi Agkatan 2017-2018 disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan ekonomi terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

angkatan 2017-2018. Ini berarti jika mahasiswa memiliki penmahaman 

yang baik terhadap kebutuhan, kelangkaan, pronsip ekonomi, dan motif 

ekonomi maka akan mampu merencanakan anggaran belanja dan mampu 

menetapkan skala prioritas kebutuhan saat berkonsumsi. Sehingga 

pengetahuan ekonomi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat mempengaruhi 

perilaku konsumsi mereka dalam memenuhi kebutuhan. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi keuangan terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017-2018. Hal ini berarti perilaku konsumsi mahasiswa juga 

dipengaruhi oleh indikator magnitude, strength, dan generality efikasi 

keuangan yang ada pada dirinya. Sehingga, apabila efikasi keuangan yang 

dimiliki rendah maka akan semakin tinggi perilaku konsumsinya dan 

sebaliknya efikasi keuangan yang dimiliki rendah maka akan semakin 

tinggi perilaku konsumsinya. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan ekonomi dan 

efikasi keuangan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Pendidikan
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Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017-2018. Pengaruh pengetahuan 

ekonomi dan efikasi keuangan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017-2018 sebesar 

54,1% dan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan pada penelitian ini. Maka dapat dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya perilaku konsumsi mahasiswa dipengaruhi oleh pengetahuan 

ekonomi dan efikasi keuangan yang dimiliki mahasiswa. 

5.2 Saran 

1. Disarankan kepada mahasiswa Universitas Jambi khususnya mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi angkatan 2017-2018 untuk meningkatkan 

pengetahuan ekonomi yang dimiliki agar lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada saat berkonsumsi serta diharapkan 

untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan ekonomi dari berbagai 

sumber dan referensi. 

2. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2017-2018 juga disarankan 

agar lebih meningkatkan efikasi keuangan yang ada pada dirinya sebab 

jika telah memiliki efikasi keuangan yang baik maka akan terhindar dari 

perilaku konsumsi yang berlebihan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan kepada peneliti yang akan 

melakukan penelitian dengan variabel dependen Perilaku Konsumsi, agar 

menggunakan variabel independen selain dari yang peneliti gunakan dan 

juga yang penelti duga akan berpengaruh. 

 


