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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan 

mahasiswa STIENAS Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung 

lebih besar dari pada ttabel (3,166 > 2,011) sehingga dapat dikatakan 

bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan yang diperoleh mahasiswa maka semakin tinggi 

pula keputusan investasi mahasiswa dalam berinvestasi di saham 

syariah. 

2. Kemajuan teknologi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan 

mahasiswa STIENAS Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung 

lebih besar dari pada ttabel (2,779 > 2,011) sehingga dapat dikatakan 

bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

semakin bagus dan canggih kemajuan teknologi maka akan 

meningkatkan keputusan investasi mahasiswa dalam berinvestasi di 

saham syariah. 
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3. Pengaruh pengetahuan dan kemajuan teknologi berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap keputusan investasi mahasiswa UIN 

Antasari Banjarmasin dan STIENAS Banjarmasin. Seperti pada hasil 

dari nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (27,177 > 3,191) sehingga H3 

diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan dan kemajuan teknologi secara bersama-sama terhadap 

keputusan investasi mahasiswa. Yang mana, semakin baik dan 

meningkat pengetahuan dan kemajuan teknologi maka semakin tinggi 

keputusan investasi mahasiswa dalam berinvestasi saham syariah. 

B. Saran-saran 

1. Untuk Galeri Investasi Syariah agar mampu aktif memberikan edukasi 

dan perlu meningkatkan sosialisasi agar pengetahuan dan pemahaman 

para mahasiswa terhadap pasar modal syariah lebih luas. Dengan 

adanya dua variabel yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan dan kemajuan teknologi agar bisa memberikan inovasi 

baru sehingga mampu mendorong motivasi para mahasiswa dalam 

berinvestasi saham syariah. 

2. Untuk para penelitian selanjutnya, dikarenakan masih banyak 

kekurangan dalam penelitian ini agar bisa melakukan penelitian yang  

luas dan lebih mendalam serta menambahkan faktor-faktor lainnya 

yang memiliki pengaruh terhadap mahasiswa dalam mengambil 

keputusan berinvestasi pada saham syariah. 
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