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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial dapat disimpulkan Pengetahuan Investasi (X1) berpengaruh secar 

signifikan terhadap keputusan berinvestasi saham syariah (Y) Mahasiswa 

Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan niali sig sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 20,045 > dari t tabel 2,051. Sedangkan 

dari variabel Persepsi Risiko (X2) juga berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan berinvestasi saham syariah (Y) Mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan niai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan t-

hitung sebesar 4,578 > dari t-tabel  2,051. 

2. Secara simultan Variabel  Pengetahuan Investasi (X1), dan variabel Persepsi 

Risiko (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berinvestasi 

saham syariah (Y) Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin dengan nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 

727,151 >  F tabel 3,34. 

Hasil pengujian Determinan variabel Pengetahuan Investasi (X1), Persepsi 

Risiko (X2) dalam mempengaruhi variabel Keputusan Berinvestasi Saham 

Syariah (Y) Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin 
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dalam penelitian ini sebesar 98,2% dapat disimpulkan sisanya sebesar 1,8% 

dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini  

B. Saran-saran 

1. Bagi Galeri Investasi Uin Antasari Banjarmasin dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa Pengetahuan Investasi dan Persepsi Risiko dapat 

mempengaruhi Keputusan Berinvestasi Saham Syariah Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Diharapkan kepada Galeri 

Investasi Uin Antasari Banjarmasin untuk tetap mempertahankan dalam 

memberikan arahan dan pengetahuan investasi saham syariah agar semua 

mahasiswa yang sudah berinvestasi maupun yang  belum berinvestasi 

sehingga dapa memperluas pengetahuannya mengenai Investasi saham 

syariah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan lebih 

mengembangkan dan memperluas penelitian dengan meneliti keputusan 

dalam Berinvestasi Saham Syariah dengan menmbahkan variabel yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini responden yang lebih luas seperti masyarakat 

umum, atau penelitian yang dilakukan dikampus yang berbeda dengan 

penelitian ini. 


