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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, 

efikasi keuangan, dan faktor demografi terhadap pengambilan keputusan investasi  

pada mahasiswa MM Unand Padang. Penelitian dilakukan dengan menyebar 

kuisioner kepada 200 mahasiswa S2 MM Unand Padang. Pengolahan data dalam 

penelitian ini diolah menggunakan PLS.  

Sesuai dengan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dijelaskan maka dapat diajukan beberapa kesimpulan penting yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi pada Mahasiswa MM Fakultas Ekonomi 

Unand Padang. 

2. Efikasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi pada Mahasiswa MM Fakultas Ekonomi Unand 

Padang. 

3. Faktor Demografi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi pada Mahasiswa MM Fakultas Ekonomi 

Unand Padang. 
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5.2 Implikasi 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian memperkuat penelitan-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan literasi keuangan, efikasi keuangan, faktor 

demografi dan pengambilan keputusan investasi. Pada model penelitian ini juga 

terlihat bahwa pengetahuan umum atau general knowledge menjadi salah satu 

kunci terbentuknya keputusan investasi. Literasi keuangan dalam pengetahuan 

umum atau general knowledge menunjukan adanya kesan positif dalam 

mengambil keputusan berinvestasi pada mahasiswa.  

Temuan dalam penelitian ini mendapatkan beberapa implikasi untuk 

Akademis, mahasiswa, dan investor yaitu :  

1. Bagi akademisi, diharpakan agar tetap memberikan pembelajaran 

keuangan dengan media pembelajaran yang lebih kreatif kepada 

mahasiswa serta menanamkan kesadaran mahasiswa tentang 

pengelolaan keuangan yang pribadi yang baik. 

2. Bagi mahasiswa, diharapkan agar dapat meningkatkan literasi 

keuangan dan efikasi keuangan sehingga dalam memutuskan 

keputusan untuk berinvestasi menjadi lebih akurat. Dan mahasiswa 

diharapkan untuk terus belajar tentang literasi keuangan. 

3. Bagi Investor, diharapkan bagi investor ketika memutuskan akan 

berinvestasi pada berbagai aspek ataupun sekuritas tertentu untuk 

berpedoman pada literasi keuangan/ pengetahuan dan referensi yang 

mereka miliki. Untuk mendapatkan literasi keuangan, setiap investor 
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harus aktif untuk mengamati situasi dan kondisi peluang pasar, hingga 

resiko yang dihadapi dalam berinvestasi. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini masih 

memiliki sejumlah kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karen adanya 

keterbatasan yang peneliti rasakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu: 

1. Desain penelitian. Adanya responden yang kurang memahami pertanyaan 

yang ada pada kuisioner sehingga ada beberapa pertanyaan yang muncul 

dari responden. 

2. Generalisasi hasil penelitian terbatas, diharapkan cakupan penelitian 

diperluas dengan menambah juamlah sampel. Sebab dalam penelitian ini 

jumlah sampel yang diajukan masih relatif kecil. Serta penelitian ini hanya 

menggunakan sampel yang merupakan mahasiswa MM di Fakultas 

Ekonomi Unand Padang. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada fakultas MM unand Padang. 

Diharapkan pada penelitian yang selanjutnya dapat memperluas cakupan 

penelitian dengan membandingkan tingkat literasi keuangan, efikasi 

keuangan dan faktor demografi mahasiswa MM Unand Padang. 

4. Masih terdapatnya sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi 

Keputusan Investasi yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti 

finance behaviour, locus f control, IPK dan sebagainya. 

 

 



 

87 
 

5.4 Saran 

Berdasarkan kepada kesimpulan dan keterbatasan peneliti tertarik untuk 

mengajukan sejumlah saran penting yang dapat bermanfaat bagi: 

1. B

agi investor, disarankan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam keputusan tentang pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan dan 

faktor demografi terhadap pengambilan keputusan investasi. 

2. B

agi Akademisi, disarankan untuk terus memberi pengetabuan tentang 

keunagan, dan mendorong mahasiswa untuk berinvestasi dan disarankan 

sebagai sumbangan ilmiah dan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

masyarakat ilmiah yang berminat melakukan penelitian pada bidang 

manajemen khususnya manajemen keuangan. 

3. P

eneliti dimasa mendatang disarankan untuk memperbesar ukuran sampel 

dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang berbeda agar pola 

sebaran data semakin beragam dan mendorong meningkatnya hasil 

penelitian yang diperoleh. Selain itu bagi peneliti dimasa mendatang juga 

diharapkan untuk menambahkan beberapa variabel yang belum digunakan 

dalam penelitian ini tetapi mempengaruhi terbentuknya keputusan 

investasi seperti finance behaviour, locus of control, IPK dan sebagainya. 

Saran tersebut penting untuk mendorong meningkatnya ketepatan dan 

akurasi hasil penelitian yang akan diperoleh dimasa mendatang. 


