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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan 

Investasi, Modal Minimum Investasi, Motivasi, Return dan Resiko terhadap 

Minat Investasi di Pasar Modal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis di UNISNU. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Investasi tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi di 

Pasar Modal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

UNISNU, meskipun pengetahuan yang dimiliki tentang investasi 

sudah memumpuni namun ketika minat untuk melakukan investasi 

tidak ada maka responden tidak melakukannya. Karena  suatu 

perubahan minat yang mempengaruhi tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu. 

2. Modal Minimum Investasi tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi 

di Pasar Modal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

UNISNU, meskipun modalnya sudah terjangkau, namun ketika tidak 

ada minat untuk berinvestasi maka investasi tidak akan dilakukan. 

Karena tidak semua mahasiswa terpengaruhi dengan adanya modal 

minimum ketika berinvestasi. 
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3. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Investasi di 

Pasar Modal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

UNISNU, Semakin tinggi motivasi seseorang terhadap investasi, 

maka minat seseorang akan minat investasi akan semakin tinggi. 

Karena minat masyarakat dalam berinvestasi dipasar modal 

mendorong motivasi seseorang untuk berani berinvestasi 

4. Return berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Investasi di 

Pasar Modal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

UNISNU, semakin tinggi return yang akan dihasilkan dalam suatu 

investasi, maka minat seseorang terhadap investasi akan semakin 

tinggi. Karena return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian 

investor menanggung risiko atas berinvestasi yang dilakukannya. 

5. Resiko tidak berpengaruh terhadap Minat Investasi di Pasar Modal 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNISNU, meskipun 

memiliki pegetahuan dan harus mengeluarkan modal yang tinggi 

untuk resiko yang tinggi pula ketika minat itu tidak tumbuh maka 

tidak akan melakukan investasi. Karena bagi calon investor akan 

memilih sesuai dengan kemampuan dan kepribadiannya . 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:  
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1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa 

dalam melakukan investasi, dengan memperhatikan beberapa variabel 

tersebut. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan bagi pihak Perguruan Tinggi 

dalam mengembangkan perkuliahan terutama pada mata kuliah Pasar 

Modal Pasar Uang, Manajemen Keuangan maupun mata kuliah 

Investasi lainnya serta digunakan bahan pertimbangan dalam 

merumuskan model praktikum investasi di Galery Investasi. 

3. Untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan skripsi ini sebagai 

referensi agar memberikan pertanyaan pada kuesioner lebih spesifik 

sehingga dapat menjadi tolak ukur yang dapat diandalkan. 

4. Keterbatasan penelitian ini disadari bahwa jumlah responden yang 

kecil serta sampel hanya diambil dari mahasiswa FEB Unisnu yang 

masih aktif dalam perkuliahan, hal ini dianggap kurang representatif 

sehingga penelitian mendatang diharapkan dapat dilakukan pada 

sampel yang lebih besar dengan kriteria responden yang lebih luas dan 

kuesioner yang disesuaikan dengan indikator variabelnya. 

5. Penelitian ini hanya menggunakan variabel  Pengetahuan Investasi, 

Modal Minimum Investasi, Motivasi, Return dan Resiko sebagai 

faktor yang mempengaruhi Minat Investasi, sementara berdasarkan 

teori masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

minat seseorang untuk berinvestasi, penelitian mendatang dapat 
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mempertimbangkan beberapa variabel seperti return, jenis kelamin, 

motivasi dan lain-lain  


