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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan 

investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

investasi. Hal ini berarti apabila nilai pengetahuan investasi meningkat, 

maka nilai minat investasi mahasiswa akan meningkat juga dan begitu 

juga sebaliknya apabila nilai pengetahuan investasi menurun, maka nilai 

minat investasi juga akan menurun. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa motivasi investasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai motivasi investasi meningkat, maka 

nilai minat investasi mahasiswa juga akan meningkat dan begitu juga 

sebaliknya jika nilai motivasi investasi menurun, maka nilai minat 

investasi juga akan menurun. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengetahuan 

investasi dan motivasi investasi secara simultan atau bersama-sama 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi. 

Hal ini berarti, apabila nilai pengetahuan investasi dan motivasi 

investasi meningkat, maka nilai minat investasi akan meningkat juga. 



77 
 

 
 

Begitu juga sebaliknya, apabila nilai pengetahuan investasi dan motivasi 

investasi menurun, maka nilai minat investasi akan menurun juga. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Dalam minat investasi, indikator terendah yaitu adanya perhatian 

terhadap suatu objek. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum 

percaya untuk berinvestasi dan tidak mengetahui apa yang harus 

disiapkan untuk berinvestasi.  

2. Dalam segi pengetahuan investasi, indikator terendah yaitu pengetahuan 

dasar tentang investasi. Hal ini berarti, banyak mahasiswa yang ingin 

berinvestasi tapi tidak memahami pengetahuan dasar tentang investasi. 

Ini adalah penyebab mahasiswa mengurungkan niat untuk berinvestasi 

di pasar modal. 

3. Dalam motivasi investasi, indikator terendah yaitu reaksi untuk 

mencapai tujuan investasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh hilangnya 

motivasi mahasiswa karena materi tentang investasi yang susah 

dipahami. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil dari analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



78 
 

 
 

1. Bagi mahasiswa, mahasiswa sebaiknya selalu aktif dalam mengikuti 

kegiatan yang dapat menambah pengetahuan tentang investasi di pasar 

modal seperti mengikuti seminar dan pelatihan pasar modal yang 

diselenggarakan pihak kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa 

sebaikanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang dapat 

meningkatkan pengetahuan akan investasi seperti, membaca buku 

tentang investasi yang ada di perpustakaan dan penggunaan lab pasar 

modal pada saat perkuliahan. 

2. Bagi dosen dan pihak fakultas, diharapkan mampu memberikan materi 

perkuliahan tentang investasi dengan baik dan sesuai dengan 

pengetahuan mahasiswa. Selanjutkan diharapkan pihak kampus untuk 

menyelenggarakan seminar pelatihan untuk berinvestasi di pasar modal 

untuk mempraktekan langsung kepada mahasiswa bagaimana cara 

membuka rekening untuk berinvestasi di pasar modal 

3. Bagi universitas, diharapkan pihak kampus untuk mengevaluasi 

fasilitas-fasilitas seperti lab pasar modal dengan melakukan pengamatan 

secara berkala dengan melihat manfaat yang didapatkan mahasiswa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan  sampel yang lebih 

banyak sehingga hasil penelitian yang akan dihasilkan lebih 

meyakinkan. Penelitian ini hanya menggunakan sedikit variabel bebas 

dan terikat sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah variabel lain terutama yang berkaitan dengan kemajuan 

informasi dan teknologi. 


