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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan adalah hasil minat investasi mahasiswa FE Universitas Muhammadiyah 

Palembang terhadap manfaat investasi, motivasi dan edukasi sebagai berikut: 

1. Variabel manfaat investasi terdapat nilai sig. 0,002, variabel motivasi terdapat 

nilai sig. 0,004 dan edukasi terdapat nilai sig. 0,008 dari hasil uji diperoleh 

nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, dengan demikian variabel 

manfaat investasi, motivasi dan edukasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Artinya semakin tinggi pengetahuan mahasiswa 

mengenai manfaat investasi, motivasi dan edukasi dipasar modal, maka 

semakin tinggi minat mahasiswa dalam melakukan kegiatan investasi di pasar 

modal.  

2. Dari hasil uji F, nilai sig sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka 

variabel Manfaat investasi, Motivasi dan Edukasi berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap minat investasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

3. Hasil uji regresi linier berganda dapat diketahui bahwa varibel manfaat 

investasi nilai koefisiennya 0,268 lebih besar daripada nilai variabel motivasi 

nilai koefisiennya 0,201 dan variabel edukasi nilai koefisiennya 0,215, dapat 

dilihat bahwa variabel manfaat investasi yang paling dominan terhadap minat 

investasi karena mahasiswa sadar pentingnya untuk berinvestasi dimasa yang 

akan datang demi memajukan perekonomian Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan dan memberikan penghasilan tambahan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti memberikan saran adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian secara parsial manfaat investasi, motivasi dan edukasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, maka penulis 

menyarankan penelitian ini bisa dikembangkan dengan mengubah variabel 

dan jumlah responden serta menggunakan metode yang berbeda. 

2.  Dari hasil penelitian secara simultan manfaat investasi, motivasi dan edukasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, maka penulis 

menyarankan penelitian ini dikembangkan dengan metode yang berbeda dan 

melihat apakah hasilnya sama atau tidak. 

3. Dari hasil penelitian regresi linier berganda dapat dilihat variabel yang paling 

dominan adalah variabel manfaat investasi, maka dari itu penulis 

menyarankan penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan 

jumlah responden dan mendapatkan hasil yang berbeda.  


