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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kondisi Ekonomi 

dan Edukasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah Pada 

Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap minat investasi di pasar 

modal syariah pada mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung 4,797 > ttabel  1,967 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Jika 

dilihat dari model regresi berganda maka diperoleh nilai koefisien 

regresi X1 sebesar 0,157 menyatakan bahwa setiap variabel kondisi 

ekonomi mengalami kenaikan 1% maka variabel Minat investasi akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,157.  

2. Edukasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi di pasar modal 

syariah pada mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung 6,791 > ttabel  1,967 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Jika 

dilihat dari model regresi berganda maka diperoleh nilai koefisien 

regresi X2 sebesar 0,0221 menyatakan bahwa setiap variabel edukasi 

mengalami kenaikan 1% maka variabel minat investasi akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,221.  

3. Kondisi Ekonomi dan Edukasi berpengaruh terhadap minat investasi di 

pasar modal syariah pada mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung 35,154 > Ftabel 3,021 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,50. 

Maka H3 diterima, atau dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan 

edukasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat investasi di pasar modal syariah. 
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B. Saran 

1. Bagi mahasiswa FSEI 

Sebaiknya mahasiswa harus lebih aktif dalam meningkatkan 

pengetahuan mengenai investasi khusunya pasar modal syariah dan 

mengikuti perkembangan ekonomi nasional, sehingga dapat menambah 

wawasan dan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

mengenai keuangan yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan 

finansial. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel-

variabel yang belum ada pada penelitian dengan subyek masalah 

berbeda sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif, karena 

variabel kondisi ekonomi dan edukasi hanya berpengaruh sebesar 16,8% 

sedangkan sisanya sebesar 83,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Bagi Pengelola Sekuritas atau Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bagi Pengelola Sekuritas atau Bursa Efek Indonesia (BEI) 

diharapkan lebih ditingkatkan lagi usaha dalam memberikan edukasi 

seperti menambah program-program edukasi terkait investasi syariah 

kepada mahasiswa maupun umum. Tujuannya untuk menanamkan 

mindset agar berminat investasi di pasar modal, khususnya pasar modal 

syariah. 

4. Bagi Pengelola Galeri Investasi Syariah 

Pengelola Galeri Investasi Syariah diharapkan lebih 

meningkatkan fasilitas dengan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi 

berupa pelatihan-pelatihan, seminar dan sekolah pasar modal serta 

sarana prasarana yang dapat menunjang motivasi mahasiswa untuk 

berinvestasi di Galeri Investasi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

 

 

 


