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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi seperti yang sudah dijelaskan 

diatas, maka penelitti menyimpulkan Motivasi Investasi memiliki pengaruh 

terhadap minat mahasiswa berinvestai dari hasil pengujian hipotesis 

pertama bisa dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,0005 < 0,10 yang berarti 

motivasi investasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.  

Pengetahuan Investasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi dari hasil pengujian hipotesis kedua bisa dilihat dari 

nilai signifikan sebesar 0,0015 < 0,10 yang berarti pengetahuan investasi 

berpengaruh positif  terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Maka hipotesis 

kedua dalam penelitian ini diterima.  

Modal minimal investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap 

minat mahasiswa berinvestasi dari hasil pengujian hipotesis ketiga bisa 

dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,0645 < 0,10 yang berarti modal 

minimal investasi berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

Preferensi risiko mempunyai pengaruh negatif terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi dari hasil pengujian hipotesis keempat bisa dilihat 
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dari nilai signifikan sebesar 0,0865 < 0,10 yang berarti preferensi risiko 

berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Maka hipotesis 

keempat dalam penelitian ini diterima. 

Return mempunyai pengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi dari hasil pengujian hipotesis kelima bisa dilihat dari nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,10 yang berarti return berpengaruh positif 

teradap minat berinvestasi. Maka hipotesis kelima penelitian ini diterima 

Pria cenderung memiliki minat untuk berinvestasi dari hasil 

pengujian hipotesis keenam bisa dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,314 

< 0,10 yang berarti pria atau wanita tidak mempengaruhi minat investasi 

seseorang. Maka hipotesis keenam penelitian ini ditolak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi 

keterbatasan penelitian adalah : 

1. Pengambilan responden dalam penelitian dilakukan secara langsung 

sehingga diperlukan waktu yang cukup banyak untuk mendapatkan 

responden dari enam universitas. 

2. Pengambilan responden yang secara langsung dan hanya dengan 

menggunakan kuisioner bisa saja terdapat perbedaan dalam konsentrasi dari 

responden dalam mengisi kuisioner. 
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5.3 Implikasi dan Saran 

5.3.1 Implikasi 

Penelitian ini mengembangkan tentang investasi terutama dalam 

mengetahui faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa 

pengetahuan investasi, motivasi investasi, modal minimal berinvestasi, 

preferensi risiko dan return merupakan hal-hal yang mempengaruhi 

mahasiswa untuk berinvestasi. Karena itu penting untuk seseorang 

mendapatkan sebuah pengetahuan tentang investasi dan mendengarkan atau 

mengikuti sosialisasi tentang investasi agar mendapat motivasi investasi. 

Modal yang rendah juga menjadi daya tarik seseorang untuk berinvestasi. 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan saran agar universitas yang ada 

di Indonesia pentingnya memberikan pengetahuan mengenai investasi 

kepada mahasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan saran 

kepada galeri investasi yang ada di universitas salam mengajak mahasiswa 

untuk berinvestasi. 

5.3.2 Saran 

1. Bagi Galeri investasi yang ada di setiap univesitas sebaiknya lebih 

sering mengadakan sosialisasi untuk memperkenalkan pentingnya 

berinvestasi sehingga mahasiswa dan mahasiswa dapat mendapat 

pengetahuan maupun motivasi untuk berinvestasi sejak dini.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi minat seseorang 
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berinvestasi dan dapat membedakan responden mahasiswa yang sudah 

berinvestasi atau mahasiswa yang belum pernah berinvestasi untuk 

mendukung penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 


