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BAB V 

PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan dua alat analisis berupa regresi linear dan regresi 

logistik, diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi linear berganda, tidak ditemukan adanya pengaruh 

yang signifikan dari literasi keuangan terhadap keputusan menabung 

pekerja migran Indonesia. Namun, hasil pengujian menggunakan regresi 

logistik berganda mengkonfirmasi adanya pengaruh literasi keuangan 

lanjutan terhadap probabilitas pekerja migran indonesia untuk memiliki 

tabungan.  

2. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap probabilitas 

untuk memiliki investasi pekerja migran Indonesia. Namun, hasil 

pengujian menggunakan regresi linear berganda mengkonfirmasi adanya 

pengaruh literasi keuangan lanjutan terhadap keputusan investasi pekerja 

migran indonesia.  

3. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 
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pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap probabilitas 

untuk memiliki asuransi dan perencanaan pensiun pekerja migran 

Indonesia. Namun, hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda 

mengkonfirmasi adanya pengaruh literasi keuangan dasar terhadap 

keputusan asuransi dan keputusan perencanaan pensiun pekerja migran 

indonesia.  

4. Hasil pengujian menunjukkan pengujian menggunakan regresi linear 

berganda mengkonfirmasi adanya pengaruh literasi keuangan dasar 

terhadap keputusan remitansi pekerja migran indonesia.  

a. Hasil pengujian yang dilakukan pada pengaruh literasi keuangan 

terhadap keputusan remitansi menunjukkan bahwa literasi keuangan 

dasar yang dimoderasi oleh motivasi remitansi yang berupa pure 

altruism, pure self interest dan tempered altruism berpengaruh positif 

terhadap keputusan remitansi pekerja migran indonesia. 

5. Pengaruh Aspek Demografi terhadap Keputusan Keuangan Tenaga Kerja 

Indonesia 

a. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari aspek demografi yang berupa jenis 

kelamin terhadap probabilitas untuk memutuskan sebuah keputusan 

keuangan pekerja migran Indonesia. Namun, hasil pengujian 

menggunakan regresi linear berganda mengkonfirmasi adanya 

pengaruh jenis kelamin terhadap keputusan keuangan yang berupa 
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keputusan menabung dan keputusan investasi pekerja migran 

indonesia. 

b. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari aspek demografi yang berupa usia 

terhadap probabilitas untuk memutuskan sebuah keputusan keuangan 

pekerja migran Indonesia. Namun, hasil pengujian menggunakan 

regresi linear berganda mengkonfirmasi adanya pengaruh usia 

terhadap keputusan keuangan yang berupa keputusan investasi, 

keputusan perencanaan pensiun dan keputusan remitansi pekerja 

migran indonesia. 

c. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi linear berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel demografi yang berupa suku 

terhadap keputusan keuangan pekerja migran Indonesia. Namun, hasil 

pengujian menggunakan regresi logistik berganda mengkonfirmasi 

adanya pengaruh variabel demografi suku terhadap probabilitas 

pekerja migran indonesia untuk perencanaan pensiun. 

d. Hasil pengujian menunjukkan konsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi linear berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel demografi yang berupa 

pendidikan terhadap keputusan keuangan pekerja migran Indonesia 

dan juga hasil pengujian menggunakan regresi logistik berganda 
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mengkonfirmasi tidak ada pengaruh variabel demografi pendidikan 

terhadap probabilitas pekerja migran indonesia dalam keputusan 

keuangan. 

e. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari aspek demografi yang berupa tempat 

negara bekerja terhadap probabilitas untuk memutuskan sebuah 

keputusan keuangan pekerja migran Indonesia. Namun, hasil 

pengujian menggunakan regresi linear berganda mengkonfirmasi 

adanya pengaruh tempat negara bekerja terhadap keputusan keuangan 

yang berupa keputusan asuransi dan keputusan remitansi pekerja 

migran indonesia 

f. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. Dengan 

menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan dari aspek demografi yang berupa sektor 

pekerjaan terhadap probabilitas untuk memutuskan sebuah keputusan 

keuangan pekerja migran Indonesia. Namun, hasil pengujian 

menggunakan regresi linear berganda mengkonfirmasi adanya 

pengaruh sektor pekerjaan terhadap keputusan keuangan yang berupa 

keputusan remitansi pekerja migran indonesia 

g. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. 

Dengan menggunakan regresi linear berganda, tidak ditemukan 

adanya pengaruh yang signifikan dari variabel demografi yang berupa 
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rata-rata pendapatan perbulan pekerja migran indonesia terhadap 

keputusan keuangan pekerja migran Indonesia. Namun, hasil 

pengujian menggunakan regresi logistik berganda mengkonfirmasi 

adanya pengaruh variabel demografi rata-rata pendapatan perbulan 

pekerja migran indonesia terhadap probabilitas pekerja migran 

indonesia untuk memiliki tabungan dan investasi 

h. Hasil pengujian menunjukkan inkonsistensi antar alat analisis. 

Dengan menggunakan regresi logistik berganda, tidak ditemukan 

adanya pengaruh yang signifikan dari aspek demografi yang berupa 

tingkat pendapatan keluarga migran perbulan terhadap probabilitas 

untuk memutuskan sebuah keputusan keuangan pekerja migran 

Indonesia. Namun, hasil pengujian menggunakan regresi linear 

berganda mengkonfirmasi adanya pengaruh tingkat pendapatan 

keluarga migran perbulan terhadap keputusan keuangan yang berupa 

keputusan asuransi pekerja migran indonesia 

6. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat meningkatkan penelitian yang 

menganalisis tingkat literasi keuangan pekerja migran indonesia secara 

keseluruhan 

7. Tingkat Literasi keuangan yang dimiliki pekerja migran indonesia 

tergolong rendah karena tidak sedikit responden memberikan jawaban yang 

tidak benar pada kuesioner yang penulis berikan. 

Dari seluruh perhitungan menyimpulkan bahwa hasil pengujian sensitif 

terhadap alat analisis yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 
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keuangan pekerja migran indonesia yang dipengaruhi oleh tingkat literasi 

keuangannya tidak sepenuhnya bisa dibuktikan secara solid, karena 

disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial pekerja migran 

indonesia yang sangat multidimensional sehingga pengendali keputusan-

keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada tingkat 

pengetahuannya terhadap keuangan yang berupa menabung, investasi, 

asuransi dan perencanaan pensiun serta remitansi. 

5.2.   Saran dan Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan, berikut merupakan 

saran dari penelitian : 

a. Bagi Peneliti 

 Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan dan menggunakan 

variabel bebas yang lebih beranekaragam karena dalam penelitian ini 

banyak yang menunjukkan bahwa pada setiap model, terdapat variabel 

bebas di luar model tersebut yang menjelaskan variabel terikatnya. 

Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hubungan/pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikatnya. 

 Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teknik 

pengambilan sampling yang lain (dalam penelitian ini menggunakan 

teknik snowball sampling) supaya responden yang didapat bisa berasal 

dari beranekaragam suku dan budaya. 

 Penelitian selanjutnya diharapkan meningkatkan jumlah responden 

yang digunakan supaya hasil analisis lebih bisa reprensentatif. 
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b. Bagi Pemerintah 

 Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya diharapkan merancang dan 

merealisasikan program yang dapat membantu pekerja migran 

indonesia memahami literasi keuangan yang baik, sehingga pekerja 

migran lebih melek akan keputusan keuangan 

c. Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu pekerja migran indonesia 

dan masyarakat untuk memahami literasi keuangan melalui teori dan 

kuesioner yang penulis berikan 

 Diharapkan pekerja migran dan masyarakat lebih paham dalam 

merumuskan sebuah keputusan keuangan 

     Implikasi dari penelitian ini adalah : 

a. Implikasi teoritis 

 Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melakukan 

penelitian terkait literasi keuangan 

 Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber referensi dalam 

melakukan penelitian terkait literasi keuangan. 

 Penelitian ini sebagai penyempurnaan terhadap peneltian tentang 

pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan keuangan 

b. Implikasi praktis 

 Pemerintah, lembaga independent dan lembaga jasa keuangan dapat 

bersama-sama menjalankan program yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan pekerja migran indonesia terkait keuangan. 
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 Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kepada pekerja migran 

indonesia untuk meningkatkan pengetahuan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB V
	PENUTUP
	5.1.   Kesimpulan
	5.2.   Saran dan Implikasi Penelitian


