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5 BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa fakultas 

Pendiidkan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, maka dapat 

dibuat simpulan sebagai berikut: 

1. Minat mahasiswa untuk berinvestasi di reksadana syariah berada pada 

kategori sedang. Variabel sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 

perilaku mahasiswa berada pada kategori sedang. Tingkat religiusitas 

mahasiswa berada pada kaegori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa minat 

mahasiswa untuk berinvestasi cukup baik, hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang terdapat pada latar belakang penelitian, juga sesuai 

dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. 

2. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi di reksadana syariah. Variabel sikap ini berkaitan 

dengan keyakinan mahasiswa akan keuntungan dan kerugian yang didapat 

dari berinvestasi di reksadana syariah. 

3. Variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat mahasiswa berinvestasi di reksadana syariah. Variabel norma 

subjektif ini berkaitan dengan pandangan orang-orang yang dianggap 

penting oleh mahasiswa tentang investasi di reksadana syariah. 

4. Variabel persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa berinvestasi di reksadana syariah. Variabel 

persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan mahasiswa akan 

kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya untuk berinvestasi di 

reksadana syariah. 

5. Variabel religiusitas tidak dapat menjadi variabel moderasi bagi variabel 

sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap mnat 

mahasiswa berinvestasi di reksadana syariah. Hal ini menunjukan bahwa 

religiusitas bukanlah salah satu faktor yang diperhitungkan ketika 

seseorang memutuskan untuk berinvestasi. 
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5.2 Implikasi 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi para 

pemangku kepentingan dalam bidang investasi terutama pasar modal syariah dan 

reksadana syariah dalam merumuskan kebijakan dan membuat strategi untuk 

meningkatkan jumlah investor dalam negeri. Bagi dosen dan pengajar, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam membuat bahan ajar dan 

menyampaikan materi yng berkaitan dengan investasi, pasar modal syariah, dan 

reksadana syariah. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

materi rujukan untuk menyelesaikan studi yang berkaitan dengan investasi, pasar 

modal syariah, dan reksadana syariah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk membuat penelitian yang lebih baik 

berkaitan dengan investasi, pasar modal, reksadana syariah dan minat investasi. 

Bagi masyarakat umum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

sebelum mulai berinvestasi di reksadana syariah atau investasi lain pada 

umumnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah variabel lain selain variabel sikap, norma subjektif, dan 

persepsi kontrol perilaku untuk lebih mengetahui faktor-faktor apa yang 

berpengaruh terhadap minat seseorang untuk berinvestasi secara 

menyeluruh. 

2. Menambah jumlah responden dan memilih responden dari berbagai latar 

belakang pendidikan yang berbeda untuk lebih mengetahui potensi 

investasi di masyarakat. 

3. Menggunakan alat penelitian lain yang mampu menggambarkan 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan lebih 

lengkap. 

 


