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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

1. Secara umum tingkat literasi keuangan Syariah dan pengelolaan keuangan  

mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan pengetahuan akan tabungan syariah, 

investasi syariah dan asuransi syariah mahasiswa ekonomi syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum dalam kategori baik namun belum termasuk 

pada kriteria sangat baik, demikian halnya dengan pengelolaan keuangan. 

2. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, dapat diketahui literasi 

keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

mahasiswa jurusan ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Suska Riau. Diketahu thitung (3,485 > ttabel (1,9741) dan sig. 0,001 < 0,05. 

Diketahui nilai r hitung sebesar 0,259 lebih besar dari r tabel 5 % (171-2 : 

0.1501) dan 1 % (171 -2 : 0.1965 ) yang artinya bahwa korelasi antara 

variabel independen (Literasi keuangan syariah) dengan variabel dependen 

(pengelolaan keuangan) sangat signifikan. Nilai R square 0,067 yang 

artinya bahwa sumbangan literasi keuangan syriah terhadap pengelolaan 

keuangan mahasiswa sebesar 6,7%. Sementara 93,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 
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3. Dalam pandangan Islam, pengelolaan harta dipandang sebagai kebaikan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasamni dan rohani. 

Islam tidak melarang manusai untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya selama tidak melewati batas kewajaran seperti melakukan 

Tabzir dan Israf. Dalam Islam juga terdapat anjuran untuk memperhatikan 

kepentingan hari esok atau mendatang, dapat direalisasikan dengan 

menabung dan berinvestasi. Mahasiswa dalam pengelolaan keuangannya 

mayoritas sering dalam melakukan pembelian terhadap barang yang 

dianggap penting atau barang pokok dan juga sering menyisihkan uangnya 

untuk ditabung. Kegiatan ini tidaklah bertentangan dengan konsep dalam 

Islam, yang melarang pengikutnya untuk melakukan perbuatan 

pemborosan dan memikirkan kepentingan untuk hari esok. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis berikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan ekonomi syariah 

sebaiknya lebih meningkatkan dan memberikan pendidikan keuangan 

syariah dan manajemen keuangan kepada mahasiswa  

b. Untuk peneliti berikutnya disarankan dapat memperbaiki model dalam 

peneltitian ini dan meningkatkan jumlah responden dan menggunakan 

metode pengolahan data yang berbeda. 


