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 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian, sebagai berikut: 

1. Financial Self Efficacy berpengaruh terhadap Keputusan Investasi, hal ini 

menunjukan bahwa jika Financial Self Efficacy mengalami perubahan maka 

akan sebanding lurus dengan perubahan pada keputusan investasi pada 

aplikasi investasi online. 

2. Financial Literacy berpengaruh terhadap Keputusan Investasi, hal ini 

menunjukan jika Financial Literacy mengalami perubahan maka akan 

sebanding lurus dengan perubahan pada Keputusan Investasi pada aplikasi 

investasi online. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Populasi dalam penelitian ini hanya mencakup perguruan tinggi negeri yang 

ada di kota bandung, sehingga hasil penelitian kurang memberikan gambaran 

yang luas. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan google from, informasi 

yang diberikan responden melalui kuisioner terkadang tidak menunjukan 

pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

pemikiran, anggapan dan pemahaman berbeda pada setiap responden, dan 

juga faktor kejujuran dalam mengisi pendapat responden, dan juga faktor 

kejujuran dalam mengisi pendapat responden dalam kuisioner.  
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di dapat, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Untuk Mahasiswa di Kota Bandung terutama yang menjadi responden dalam 

penelitian ini mengenai Financial Self Efficacy diharapkan untuk lebih 

ditingkatkan kembali karena dalam berinvestasi diperlukan Financial Self 

Efficacy untuk bisa mengelola keuangan serta agar mengetahui mana investasi 

yang baik dan benar. 

2. Untuk Mahasiswa di Kota Bandung terutama yang menjadi responden dalam 

penelitian ini mengenai Financial Literacy diharapkan untuk lebih 

ditingkatkan kembali dari segala aspek agar bisa mencari tahu lebih dalam 

mengenai keuangan serta bagaimana menanfaatkanya agar bisa berkembang 

di masa depan. 

3. Untuk Mahasiswa di Kota Bandung terutama yang menjadi responden dalam 

penelitian ini mengenai Keputusan Investasi diharapkan untuk ditingkatkan 

kembali, seperti dalam mengetahui aplikasi apa saja yang menyediakan 

layanan investasi yang mudah serta agar berinvestasi pada aplikasi yang sudah 

terdaftar di OJK atau pun pasar modal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas objek penelitian 

dengan meneliti perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung sehingga 

hasil penelitian dapat mencerminkan keputusan investasi secara lebih luas. 

 


