BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan mahasiswa tentang efek
syari’ah terhadap motivasi berinvestasi di pasar modal syari’ah. Hal
tersebut terlihat dari uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung
> t tabel yaitu sebesar 5,617 >1,665 dengan taraf signifikansinya 0,000
(lebih kecil dari taraf signifikan 0,05).
2. Adapun besarnya pengaruh

variabel independen yaitu pengetahuan

mahasiswa tentang efek syari’ah (X) terhadap variabel dependen yaitu
motivasi berinvestasi di Pasar Modal Syari’ah (Y) dapat dilihat dari
koefesien determinasi (R Square) yang nilainya sebesar 0,302 atas 30,2%.
Jadi sebesar 30,2% variable motivasi berinvestasi di Pasar Modal Syari’ah
dipengaruhi oleh pengetahuan tentang efek syari’ah, sedang sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain diluar pengetahuan tentang efek syari’ah.
3. Adapun persamaan regresinya adalah Y =14,271 + 0,563X yang mana
setiap ada peningkatan 1 poin pengetahuan tentang efek syari’ah (X) maka
motivasi berinvestasi (Y) juga akan meningkat sebesar 14,271.
4. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berinvestasi di
pasar modal syari’ah adalah sebagai berikut : (1) kemapanan dan
111

112

rasionalitas ekonomi, (2) peningkatan standar hidup, (3) pencegahan
risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi,
(4) pengembangan usaha-usaha produktif , (5) Pengetahuan, praktik serta
aktivitas keagamaan (religiusitas) investor.
B. Saran
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan,

maka

peneliti

menyarankan sebagai berikut :.
1. Bagi Mahasiswa
Melihat kategori penilaian mahasiswa terhadap pengetahuan dan motivasi
berinvestasi adalah baik maka mahasiswa agar dapat lebih meningkatkan
pengetahuan tentang investasi di pasar modal khususnya yang berbasis
syari’ah dan mendayagunakan fasilitas yang ada seperti Kelompok Study
Pasar Modal (KSPM) yang bisa menigkatkan kemampuan mereka dibidang
pasar modal.
2. Bagi Pojok Bursa Efek Walisongo
Dalam rangka meningkatkan jumlah investor

di Pojok Bursa Efek

Walisongo Perlu adanya suatu perhatian khusus terhadap pengetahuan
mahasiswa tentang efek syari’ah tersebut, hal ini dapat dilakukannya
dengan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi mahasiswa tentang efek
syari’ah. Dengan cara mengadakan seminar, pelatiahan atau sekolah pasar
modal syari’ah dan lain sebagainya. Dan lebih mengoptimalkan fasilitas
serta sarana yang menunjang motivasi berinvestasi mahasiswa agar dari
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Pengetahuan

investasi

yang

diperoleh

mahasiswa

tersebut

dapat

menimbulkan motivasi berinvestasi di Pasar Modal khususnya pada pasar
modal syari’ah. Dan kelak diharapkan mahasiswa agar semakin besar
perannya dalam perekonomian di Indonesia
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat kontribusi variabel pengetahuan dalam mempengaruhi
keputusan berinvestasi masih tergolong rendah (30,2%), maka
diharapkan untuk para peneliti selanjutnya dapat menyertakan lebih
banyak variabel independen yang dimasukkan dalam upaya menguji
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel keputusan
berinvestasi.
C. Penutup
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan
rahmat Allah dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis
menyadari sepenuhnya akan adanya keterbatasan kemampuan sehingga masih
terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Maka dengan hati yang terbuka
sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.
Akhirnya dengan selesainya skripsi ini penulis berharap mudah-mudahan
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

