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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1. Simpulan 

 BerdasarkanNhasil olah data penelitian dan ujihhipotesis software Smart 

Partial Least Square (PLS) 3.0 pada bab sebelumnya mengenai “Determinan 

Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia”, makaddapat disimpulkan bahwa: 

a. Varaiabel pendapatan tidak mempengaruhi terhadap keputusan investasi di 

BursaAEfekkIndonesia. Halkini disebabkanNkarena tingkatTpendapatan 

seseorangGtidak menjadiTtolak ukurUuntuk melakukanNsebuah keputusan 

investasi di BursaeEfekkIndonesia.  

b. Variabel litersi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi di Bursa Efek Indonesia. Artinya , dengan semakin tingginya 

tingkatTliterasi keuangan yangGdimiliki seseorang, makaAakan semakin baik 

pula keputusanNinvestasi yang dibuatnya. 

c. Varaibel suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi di Bursa Efek Indonesia. Artinya suku bunga dapat menentukan besaran 

tabungan bahkan investasi dalam suatu perekonomian. 

 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapunkketerbatasan yangppeneliti alami selamammelakukanppenelitian ini,yyaitu: 

a. Adanya keterbatasan untuk melakukan bimbingan dan konsultasi bersama dosen 

pembimbing dan dosen penguji, sehingga masih banyak kesalahan dalam 

penulisan penelitian ini. Hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan kesempatan 

untuk bertatap muka secara langsung (face to face).
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b. Adanya keterbatasan peneliti dalam menggunakan kuesioner online, yaitu peneliti 

tidak dapat menjamin bahwa responden menjawab setiapPpertanyaan 

denganJjujur danSsesuai denganNkeadaanyyang sesumgguhnya. 

c. Keterbatasan refernsi buku yang peneliti alami dikarenakan pandemi covid-19 

yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena sistem E-book yang sulit untuk di akses 

dan sangat terbatas. 

 

V.3. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat memberikan saran untuk beberapa pihak 

diantaranya: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang 

memiliki kemungkinan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi di Bursa Efek 

Indonesia. Penambahan variable lain diharapkan dapat semakin menjelaskan keputusan 

investasi di Bursa Efek Investasi, sehingga hasil penelitian akan semakin akurat. 

b. Pemerintah 

 Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah untuk 

melakukan program edukasi atau sosialisasi keuangan yang bertujuan untuk terus 

meningkatkan tingkat literasi keuanagan di Indonesia. Sehingga dapat memberikan 

pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya mengelola keuangan 

yang baik dan bertanggung jawab. Yang pada akhirnya akan berdampak positif pada 

keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. 

c. Perusahaan Sekuritas 

 Berdasarkan penelitain ini, perusahaan sekuritas dapat terus berinovasi dan 

bersaing secara sheat untuk memberikan produk investasi yang di inginkan oleh para 

investor di Bursa Efek Indonesia. Serta selalu memberikan sosialisasi mengenai 

instrument investasi bagi masyarakat, sehingga investasi di Bursa Efek Indonesia 

semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.  
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