
 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa berinvestasi di pasar modal 

syariah ditemukan 5 faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa yaitu 

minat merupakan faktor di mana mahasiswa memiliki perasaan suka dan 

ketertarikan untuk berinvestasi di pasar modal syariah yang menjadi motivasi 

dalam diri mereka untuk melakukan investasi. Keuntungan dalam faktor ini 

terdapat dua keuntungan yaitu keuntungan materi dan keuntungan spiritual. 

Hubungan sosial, dalam hal ini mahasiswa sebagai investor membutuhkan 

relasi yang baru. Rasa aman merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan investor dalam memilih untuk berinvestasi. Dan orang tua 

mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih untuk berinvestasi di 

pasar modal syariah.  

2. Edukasi tentang investasi di pasar modal syariah memotivasi mahasiswa 

untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dengan berfokuskan pada 

kualitas pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai investor mampu 

meningkatkan motif dan semangat mahasiswa dalam berinvestasi dengan 

berbekal pengetahuan dari pembelajaran yang didapatkan saat pelatihan 

diadakan oleh pengelola galeri investasi.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penyusunan kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh 

pembaca. Adapun saran yang dimaksud  adalah sebagai berikut:  

1. Diharapkan agar pelatihan pasar modal syariah dapat ditingkatkan lagi 

dengan lebih aktif memberikan pelatihan atau edukasi tentang investasi di 

pasar modal syariah kepada investor sehingga investor  mendapatkan 

tambahan wawasan dan pengetahuannya yang dapat  menumbuhkan motivasi 

dan semangat mahasiswa atau investor dalam berinvestasi karena tidak sedikit 

investor yang tidak melanjutkan kegiatan transaksi dalam berinvestasi sebab 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki. 

2. Diharapkan juga bagi pengelola galeri investasi syariah dapat membenahi dan 

menyediakan data investor yang ada di galeri investasi syariah IAIN Kendari 

agar memilah dan mengklasifikasikan data investor khususnya mahasiswa 

berdasarkan fakultas atau program studi investor masing-masing sehingga 

dapat memudahkan peneliti yang selanjutnya dalam mengelola data investor.    

3. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam 

meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah 

agar penerapannya dapat berjalan dengan baik 

4. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan tema yang 

sejenis dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitiannya. 

 

 


