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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi saham. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi atau semakin rendah literasi keuangan, maka tidak 

akan mempengaruhi tingkat keputusan investasi saham. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi saham. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi atau semakin rendah pendapatan yang diterima 

seseorang, maka tidak mempengaruhi tingkat keputusan investasi saham. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik perilaku keuangan yang dilakukan, 

maka akan meningkatkan keputusan investasi saham. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, pendapatan, dan 

perilaku keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi saham. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

secara bersamaan literasi keuangan semakin kuat, pendapatan semakin 
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baik, dan perilaku keuangan dilakukan dengan baik, maka akan mampu 

mempengaruhi tingkat keputusan investasi saham.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel penelitian masih terbatas pada mahasiswa aktif Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 

sehingga belum mewakili sampel dari non mahasiswa. Dengan demikian 

sampel penelitian belum dapat direpresentasikan untuk menggambarkan 

investor saham. 

2. Penelitian masih terbatas dengan jumlah responden yaitu 100 dari 1.908 

mahasiswa aktif Program Studi Manajemen 2021. Dengan demikian 

sampel tersebut belum dapat mereprentasikan untuk mahasiswa Program 

Studi Manajemen secara keseluruhan. 

3. R² masih sangat rendah yaitu sebesar 12,3% artinya variabel literasi 

keuangan, pendapatan dan perilaku keuangan hanya mampu menjelaskan 

12,3% variabel dari keputusan investasi saham sedangkan sisanya 87,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan dalam penelitian ini, ada beberapa saran dari peneliti agar dapat 

memberikan manfaat dan saran bagi pihak-pihak yang terkait: 
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1. Untuk mendapatkan kejujuran subyek dalam menjawab dapat 

digunakan wawancara dan komunikasi dua arah kepada subyek 

sasaran. 

2. Penelitian selanjutnya bisa diperluas jangkauannya, seperti pada 

perusahaan, masyarakat luas, atau lainnya agar hasil penelitiannya 

dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel faktor demografis, 

gaya hidup, dan sikap keuangan agar penelitian lebih kompleks. 

4. Dalam mendapatkan jawaban responden yang akurat disarankan pada 

mahasiswa aktif yaitu minimal semester 5 sehingga bisa didapatkan 

jawaban kuesioner yang berkualitas dan mewakili. 

5. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat membandingkan tingkat 

literasi keuangan mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di 

kampus I, II, dan III dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang literasi keuangan. 
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