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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Kesimpulan 
 

Menurut pembahasan dan dari hasil analisis yang peneliti jabarkan oleh bab- 

bab sebelumnya terkait analisis minat berinvestasi generasi z pada reksadana 

syairah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

Literasi keuangan berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi z. Secara 

parsial literasi keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap minat 

berinvestasi. Literasi keuangan yang baik mengurangi minat berinvestasi pada 

reksadana syariah. 

Motivasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi z. Secara parsial 

motivasi berpengaruh positif secara signifikan pada minat berinvestasi. Semakin 

baik motivasi yang dimiliki generasi z akan semaki tinggi minat berinvestasi pada 

reksadana syariah. 

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi z. Secara 

parsial religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi. Tingkat 

religiusitas yang baik belum tentu beperngaruh terhadap minat berinvestasi. 

Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi z. 

Secara parsial persepsi kemudahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

minat berinvestasi. Semakin baik persepsi kemudahan akan semakin tinggi minat 

berinvestasi. 

Literasi keuangan, motivasi, religiusitas, persepsi kemudahan berpengaruh 

kepada minat berinvestasi. Secara bersama-sama atau simultan literasi keuangan, 

motivasi, religiusitas, serta persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat 

berinvestasi. 

 
V.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dalam proses penelitiannya. 

Keterbatasan tersebut yaitu: 



66  

Rifa Awaliyah Rahmi, 2021 

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, MOTIVASI, RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP 

MINAT BERINVESTASI GENERASI Z PADA REKSADANA SYARIAH DI JABODETABEK 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

 

 

Peneliti menggunakan google formulir sebagai media penyebar kuesioner 

karena kondisi COVID-19 saat ini. Hal ini menyebabkan peneliti tidak memiliki 

kuasa untuk mengontrol keseimbangan karakteristik responden yang ada. 

 
V.3 Saran 

 

a. Penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan penyelenggara 

reksadana syariah agar semakin gencar melakukan edukasi yang dapat diterima 

berbagai kalangan termasuk generasi Z. Hal ini ditunjukan agar masyarakat luas 

termasuk generasi Z memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai reksadana 

syariah hingga dapat memulai berinvestasi demi kesejahteraan keuangan tiap 

individu sendiri. 

b. Generasi Z harus semakin semakin giat menambah pengetahuan 

mengenai instrumen-instrumen investasi karena instrumen yang ada saat ini sangat 

beragam dan semakin berkembang. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam 

pengambilan keputusan pada saat pengelolaan keuangan untuk mempersiapkan 

masa depan. 
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