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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan  

pengetahuan keuangan Islam terhadap perencanaan investasi di kalangan 

Alumni dan Mahasiswa PPs FIAI UII konsentrasi Ekonomi Islam. Dalam 

hal ini  konstruk TPB (Theory of Planned Behavior) berupa sikap, norma 

subyektif, persepsi kontrol perilaku dan niat berperilaku digunakan 

sebagai pendekatan teori penelitian. Untuk menganalisis hubungan antar 

variabel tersebut, penelitian ini menggunakan metode Partial Least 

Square. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis pertama menunjukkan tidak adanya hubungan 

langsung dan positif antara religiusitas dan perencanaan 

investasi di kalangan Alumni dan Mahasiswa. Hal ini berarti 

bahwa religiusitas tidak berkontribusi terhadap perencanaan 

investasi. 

2. Uji hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara pengetahuan keuangan Islam dan sikap. Hal 

ini berarti bahwa Alumni dan Mahasiswa PPs FIAI UII 

konsentrasi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan 
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keuangan Islam yang tinggi akan semakin menunjukkan sikap 

yang baik dalam perencanaan investasi.  

3. Uji hipotesis ketiga menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara sikap dan perencanaan investasi. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi atau semakin baik sikap maka 

semakin tinggi dorongan perencanaan investasi di kalangan 

Alumni dan Mahasiswa PPs FIAI UII konsentrasi Ekonomi 

Islam. 

4. Uji hipotesis keempat menunjukkan adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara norma subyektif dan perencanaan 

investasi. Hal ini berarti semakin tinggi atau semakin baik 

norma subyektif maka semakin tinggi dorongan perencanaan 

investasi di kalangan Alumni dan Mahasiswa PPs FIAI UII 

konsentrasi Ekonomi Islam. 

5. Uji hipotesis kelima menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

siginifikan antara persepsi kontrol perilaku dan perencanaan 

investasi. Hal ini berarti semakin tinggi atau semakin baik 

persepsi kontrol perilaku maka semakin tinggi dorongan 

perencanaan investasi kalangan Alumni dan Mahasiswa PPs 

FIAI UII konsentrasi Ekonomi Islam. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka berikut 

beberapa saran yang diajukan: 

1. Hasil penelitian ini menggambarkan perilaku keuangan khususnya 

pada perencanaan investasi Alumni dan Mahasiswa Magister Ilmu 

Agama Islam Konsentrasi Ekonomi Islam PPs FIAI Universitas Islam 

Indonesia dengan determinasi pengetahuan keuangan Islam dan 

Religiusitas. Sehingga dapat menjadi rujukan untuk pengembangan 

kurikulum akademik selanjutnya. 

2. Penelitian ini dilakukan pada institusi pendidikan. Masih perlu 

dilakukan penelitian kembali pada populasi yang berbeda, misalnya 

pada kelompok masyarakat yang telah berpengalaman pada kegiatan 

investasi secara jangka panjang. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel spiritualitas untuk 

meneliti adanya hubungan nilai-nilai keislaman terhadap perencanaan 

investasi. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan model 

yang lebih dikembangkan, serta menambah konstruk variabel laten 

yang belum pernah diteliti atau masih jarang diteliti oleh kalangan 

akademisi, sehingga hasil penelitian dapat lebih memberikan gambaran 

yang baik. 
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C. Keterbatasan 

Pada pelaksanaan penelitian ini masih terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu; 

1. Sebagian besar angket penelitian disampaikan kepada responden 

melalui internet/aplikasi google form, sehingga responden tidak 

didampingi pada saat pengisian angket penelitian. Selain itu, ada 

kemungkinan responden yang kurang memahami maksud dari 

beberapa pertanyaan dan pernyataan yang ada di dalam angket 

penelitian akan memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan 

maksud pertanyaan dan pernyataan tersebut. 

2. Indikator dari beberapa variabel laten dalam penelitian ini masih 

memiliki nilai loading factor rendah yang tidak memenuhi syarat 

validitas.   

3. Kekuatan instrumen penelitian sebagai alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur variabel religiusitas masih terbatas dalam penelitian ini. 


