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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab 

sebelumnya maka peneliti dapat memberikan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap minat 

investasi mahasiswa di pasar modal. Hal ini terlihat dari 

nilai t hitung 7.884 dengan nilai t tabel 1.975 dan nilai p 

value (sig) 0.000 yang berada di bawah 0,05 (tingkat 

signifikansi), ini berarti t hitung lebih besar dari pada t 

tabel (7.884 > 1.975). 

2. Terdapat pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat 

investasi mahasiswa di pasar modal. Hal ini terlihat dari 

nilai t hitung 2.289 dengan nilai t tabel 1.989 dan nilai p 

value (sig) 0.023 yang berada di bawah 0,05 (tingkat 

signifikansi), ini berarti t hitung lebih besar dari pada t 

tabel (3.289 > 1.975). 

3. Terdapat pengaruh literasi keuangan, dan kemajuan 

teknologi secara simultan terhadap minat investasi 

mahasiswa di pasar modal. Hal ini terlihat dari nilai F 

hitung dengan nilai F tabel dan nilai p value (sig) 0,000 

yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikansi), ini berarti 

F hitung lebih besar dari pada F tabel (76.228 > 3.90). 

Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi diperoleh nilai 

Adjusted R Square adalah 0.494, hal ini berarti bahwa 

49.4% variabel minat investasi mahasiswa di pasar modal 

dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel 

independen yaitu literasi keuangan dan kemajuan 

teknologi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 50.6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pengaruh 

antara literasi keuangan dan kemajuan teknologi terhadap 

minat investasi mahasiswa di pasar modal hanya sebesar 

49.4%, ini merupakan masih minim pengaruhnya 

dibandingkan pengaruh dari luar yaitu sebesar 50.6%. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal ini menjadikan adanya keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Obyek penelitian ini hanya FEBI bidang studi Manajemen 

Bisnis Syariah IAIN Kudus angkatan 2015-2016  

2. Penggunaan variabel literasi keuangan dan kemajuan 

teknologi dimungkinkan ada faktor lain yang dapat 

mempengauhi minat mahasiswa untuk berinvestasi. 

3. Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesionar 

sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan 

pada data yang terkumpul melalui instrumen kuesionar 

tersebut. 

 

C. Saran-Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun saran yang 

diberikan untuk penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama disarankan untuk menambah variabel 

selain tentang literasi keuangan dan kemajuan teknologi 

terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal yang 

didukung teori-teori atau penelitian terbaru. 

2. Bagi mahasiswa disarankan untuk selalu belajar dan peka 

terhadap informasi mengenai keuangan agar mendapatkan 

pengetahuan tentang literasi keuangan dengan baik 

sehingga dapat terhindar dari masalah keuangan serta 

adanya perkembangan teknologi ini dapat dipergunakan 

secara maksimal dalam mencari informasi. 

 


