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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah big five personality dapat 

mempengaruhi masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi asuransi unit link 

dengan attitude towards financial risk sebagai variabel intervening: 

a. Tidak adanya pengaruh signifikan antara neuroticism terhadap investment 

decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitan yang dilakukan oleh Nga dan 

Yien (2013), Raheja dan Dhiman (2017), Ahsan dan Malik (2016) dan Oehler 

et al. (2017). Investor yang memiliki kepribadian neuroticism mudah khawatir 

dan memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap investasi yang mereka 

lakukan sehingga investor yang memiliki kepribadian ini sering akan memilih 

untuk berinvestasi dalam investasi jangka pendek seperti saham. Peneliti 

menyimpulkan bahwa investor yang memiliki kepribadian neuroticism tidak 

cocok untuk melakukan investasi asuransi unit link. 

b. Tidak adanya pengaruh signifikan antara extraversion terhadap investment 

decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh 

Ahmad (2018). Investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih terbuka 

dengan dunia luar sehingga mereka akan mendapatkan banyak masukan-

masukan, sehingga mereka akan membuat banyak pertimbangan sebelum 

melakukan investasi.  
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c. Tidak adanya pengaruh signifikan antara agreeableness terhadap investment 

decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandan 

dan Saurabh (2016) dan Ahsan dan Malik (2016). Investor yang memiliki 

kepribadian ini cenderung menghargai pendapat orang lain, namun peneliti 

menemukan bahwa investor Kota Batam memiliki tingkat agreeableness yang 

rendah sehingga mereka memiliki pendapat sendiri dalam melakukan investasi 

asuransi unit link.  

d. Adanya pengaruh signifikan positif antara conscientiousness terhadap 

investment decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nandan dan Saurabh (2016) Nga dan Yien (2013) dan Durand et al. (2013). 

Investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam 

melakukan suatu keputusan sehingga mereka akan memilih untuk melakukan 

investasi asuransi unit link yang dianggapnya memiliki tidak terlalu risiko.  

e. Adanya pengaruh signifikan positif antara openness to experience terhadap 

investment decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Raheja dan Dhiman (2017), Nga dan Yien (2013) dan Ahsan dan Malik (2016). 

Investor yang kepribadian ini cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal baru 

sehingga investor yang memiliki kepribadian ini dapat menerima berbagai jenis 

investasi termasuk asuransi unit link.  

f. Terdapat pengaruh signifikan positif antara attitude towards financial risk 

terhadap investment decision. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nandan dan Saurabh (2016), Pak dan Mahmood (2015), 
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Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016). Setiap investasi memiliki risiko tersendiri 

tak terkecuali investasi asuransi unit link, oleh karena itu investor yang 

memiliki toleransi risiko yang tinggi akan memiliki preferensi investasi yang 

tinggi juga. 

g. Adanya pengaruh signifikan antara neuroticism terhadap investment decision 

dengan pengaruh attitude towards financial risk sebagai variabel intervening, 

sehingga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandan dan 

Saurabh (2016), Pak dan Mahmood (2015) dan Kübilay dan Bayrakdaroğlu 

(2016). Hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini memiliki 

toleransi risiko yang cukup tinggi. 

h. Tidak adanya pengaruh signifikan antara extraversion terhadap investment 

decision dengan pengaruh attitude towards financial risk sebagai variabel 

intervening, sehingga tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Nandan dan Saurabh (2016), Pak dan Mahmood (2015) serta Kübilay dan 

Bayrakdaroğlu (2016). Hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian 

ini tidak memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi dan tidak mampu membuat 

keputusan sendiri dengan baik . 

i. Adanya pengaruh signifikan antara agreeableness terhadap investment decision 

dengan pengaruh attitude towards financial risk sebagai variabel intervening, 

sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak dan Mahmood 

(2015) dan Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016). Hal ini dikarenakan investor 

yang memiliki kepribadian ini memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi. 
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j. Tidak adanya pengaruh signifikan antara conscientiousness terhadap 

investment decision dengan pengaruh attitude towards financial risk sebagai 

variabel intervening, sehingga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Nandan dan Saurabh (2016), Pak dan Mahmood (2015) serta Kübilay dan 

Bayrakdaroğlu (2016). Hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian 

ini tidak memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi, mereka cenderung 

mengandalkan kemampuuan mereka dalam melakukan investasi. 

k. Adanya pengaruh signifikan antara openness to experience terhadap investment 

decision dengan pengaruh attitude towards financial risk sebagai variabel 

intervening, sehingga sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandan dan 

Saurabh (2016), Pak dan Mahmood (2015) dan Kübilay dan Bayrakdaroğlu 

(2016). Hal ini dikarenakan mereka lebih terbuka terhadap investasi unit link. 

5.2 Keterbatasan                                                   

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu waktu yang sangat singkat 

dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti tidak dapat meneliti secara 

mendalam. Objek penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Kota Batam dengan 

sampel yang tidak terlalu banyak sehingga hasil penelitian belum tentu dapat 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, dalam pengukuran penelitian ini 

hanya menggunakan lima kepribadian saja sehingga hasil yang diberikan belum tentu 

akurat, hal ini dikarenakan investor tidak hanya memiliki satu kepribadian saja. 

Sehingga penelitian ini, peneliti belum dapat menggabungkan dua atau lebih 

kepribadian untuk diukur. Selain itu, keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah 
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literasi keuangan pada investasi. Responden tidak sepenuhnya memahami 

pertanyaannya dan tidak membaca pertanyaan.  

5.3 Rekomendasi 

Penelitian ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh personaliti seseorang 

dalam melakukan suatu keputusan investasi. Dengan demikian hal-hal yang dapat 

penulis sarankan adalah, sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepribadian tidak berpengaruh 

terhadap toleransi risiko investasi, sehingga penasehat investasi ataupun agen 

asuransi unit link tidak dapat menggunakan informasi mengenai kepribadian 

calon investor untuk memprediksi tingkat toleransi risiko investor serta 

keputusan investasi yang akan dilakukan. 

b. Penasehat investasi dapat menggunakan informasi mengenai tingkat toleransi 

risiko untuk memprediksikan jenis investasi ataupun asuransi unit link yang 

bersedia diambil oleh investor. Penasehat investasi dapat melakukan survei 

untuk mengetahui tingkat toleransi investor dalam memprediksi preferensi 

keputusan investasi yang bersedia diambilnya. 

c. Penelitian selanjutnya harus memperluas penelitian ini ke berbagai segmen 

individu yang lebih luas. Penelitian harus dilakukan di lokasi geografis yang 

berbeda untuk memahami peran pengaruh budaya silang pada ciri-ciri.  

d. Dari studi ini, kami merekomendasikan peneliti selanjutnya harus 

meningkatkan ukuran sampelnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 
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dan dapat mewakili Kota Batam, peneliti selanjutnya harus mendapatkan 

jumlah populasi responden yang ditargetkan sebelum memutuskan judul studi. 
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