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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh modal 

investasi, teknologi yang memadai, dan motivasi terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi di pasar modal (studi pada mahasiswa Akuntansi Syariah Angkatan 

2017 IAIN Tulungagung), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

secara parsial variabel modal investasi (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

secara parsial variabel teknologi yang memadai (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

secara parsial variabel motivasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

secara simultan variabel modal investasi, teknologi yang memadai, dan 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi di pasar modal. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah ruang lingkup 

penelitian dengan menambahkan jumlah sampel yang lebih besar dan dari 

program studi lain sehingga hasil penelitian lebih meyakinkan. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel bebas sehingga disarankan 

untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang terkait 

dengan minat mahasiswa untuk berinvestasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada 

mahasiswa baru karena penelitian ini ruang lingkup responden pada 

mahasiswa lama sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa baru dengan mahasiswa senior. 

4. Bagi akademik, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak 

perguruan tinggi dalam membentuk pola pikir dan karakter investor pada 

mahasiswa, yang diharapkan dapat membentuk mental percaya diri dan 

berani mengambil resiko. Selain itu diharapkan para mahasiswa dapat 

memanfaatkan sebaik fasilitas yang disediakan oleh pihak universitas 

seperti Galeri Investasi Syariah. Sehingga mereka bukan hanya memperoleh 

teori tetapi juga dapat mempraktikan apa yang mereka peroleh secara 

langsung.  


