
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini diteliti untuk mengetahui pengaruh perilaku keuangan dan 

demografi terhadap keputusan investasi. Independen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari Risk Perception, Loss Aversion, Herding, 

Overconfidence dan Demografi (Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan, dan 

Pendapatan) sedangkan dependen yang digunakan adalah Keputusan Investasi 

Saham. Dari hasil yang diperoleh sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Variabel Risk Perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Keputusan Investasi Saham dengan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 

< 0,05). Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Alquraan et 

al. (2016), Butt et al. (2015), Kumar dan Rajitha (2014), M. M. Kumar dan 

Sajana (2017), Baghani dan Sedaghat (2016), Khan et al. (2017). Dimana 

diperoleh hasil bahwa risk perception berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan berinvestasi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Deb dan 

Singh (2016) menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh adalah signifikan 

negatif. 

2. Variabel Herding berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Keputusan Investasi Saham dengan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Trang (2015) 

menunjukkan bahwa perilaku herding berpengaruh negatif tidak signifikan 
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terhadap keputusan investasi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh 

Javed et al. (2017), Ghalandari dan Ghahremanpour (2013), Qasim et al. 

(2018), Rekik dan Boujelbene (2013), Kudryavtsev et al. (2012), Vijaya 

(2016) menunjukkan bahwa perilaku herding berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan investasi. 

3. Variabel Loss Aversion telah dibuktikan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Keputusan Investasi Saham dengan tingkat 

signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, 

loss aversion berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini 

terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2017) dimana 

loss aversion berpengaruh negatif signifikan. Akan tetapi, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Alquraan et al. (2016), Mahina et al. (2017), 

Mbaluka et al. (2012), Cronqvist dan Siegel (2011), Rekik dan Boujelbene 

(2013), Girish dan Kantesha (2014), Rostami dan Dehaghani (2015) 

ditemukan bahwa loss aversion berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

4. Variabel Overconfidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Keputusan Investasi Saham dengan tingkat signifikan < 0,05 (0,001 

< 0,05). Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Javed et al. 

(2017) , Mahine et al. (2017), Alquraan et al. (2016), Pourbijan et al. (2014), 

Khan et al. (2017), Qasim et al. (2018), Lee-Lee (2016), Vijaya (2016), 

Girish dan Kantesha (2014), Rostami dan Dehaghani (2015) yang 

menunjukkan bahwa overconfidence berpengaruh positif signifikan terhadap 
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keputusan investasi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Butt et al. 

(2015) menunjukkan bahwa overconfidence berpengaruh tidak signifikan. 

5. Variabel Demografi (Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, dan 

Pendapatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Investasi Saham. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ton dan Nguyen (2014), Nugroho (2015), Geetha dan Ramesh (2012), 

Ikeobi dan Arinze (2016), Lutfi (2010), Sadiq dan Ishaq (2014), Rekik dan 

Boujelbene (2013) yang menunjukkan bahwa faktor demografis 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas sehingga 

tidak dapat memaksimalkan hasil penelitian.  

2.  Penelitian ini hanya difokuskan pada investor saham.  

 

5.3 Rekomendasi 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan mengenai keterbatasan yang ada, 

sehingga peneliti dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan yang bisa 

digunakan sebagai berikut: 

1. Investor 

Bagi para investor agar dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: 

a. Mengikuti program pelatihan berinvestasi sehingga investor mampu 

memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan dalam melakukan 
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analisa atas saham yang diminati oleh investor. Hal ini untuk dapat 

mengatasi perilaku bias berupa risk perception seorang investor dalam 

membuat keputusan berinvestasi dimana seorang investor mampu 

mengukur tingkat resiko dengan lebih baik. 

b. Meminta saran kepada broker/manajer keuangan untuk memperoleh 

informasi atas saham yang diminati oleh investor. Hal ini untuk dapat 

mengatasi perilaku bias berupa herding seorang investor dalam 

membuat keputusan berinvestasi sehingga investor tidak mengikuti 

keputusan yang salah dari sebuah kelompok. 

c. Mencari informasi sebanyak-banyaknya di media masa terkait 

perusahaan yang menjual saham yang diminati oleh investor sehingga 

investor memahami betul performa dari perusahaan tersebut dan mampu 

melakukan prediksi atas keuntungan yang mampu diperoleh perusahaan 

sehingga investor tidak berperilaku bias berupa loss aversion yang 

hanya mengutamakan penghindaran dari kerugian. 

d. Berpikir lebih rasional atas kemampuan diri sendiri dalam melakukan 

penilaian terhadap suatu saham, apabila merasa kurang mampu maka 

dapat mengikuti pelatihan atau bertanya kepada orang yang 

berpengalaman sehingga tidak terjadi perilaku bias overconfidence 

dalam membuat keputusan berinvestasi. 

e. Memahamai diri sendiri dengan lebih baik dalam membuat suatu 

keputusan berinvestasi mengingat faktor demografi berhubungan 

signifikan terhadap keputusan berinvestasi. Sebagai contoh, keputusan 
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berinvestasi antara pria dan wanitia berbeda sehingga untuk investor pria 

agar dapat melakukan pertimbangan yang lebih baik dan berhati-hati 

serta tidak membuat keputusan yang tidak matang. 

2. Perusahaan 

Bagi perusahaan, agar dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: 

a. Untuk menghadapi perilaku bias investor berupa risk perception, maka 

perusahaan dapat mempublikasikan informasi lebih banyak terkait 

aktivitas perusahaan sehingga investor dapat melakukan penilaian yang 

tepat. 

b. Untuk menghadapi perilaku bias investor berupa herding, maka 

perusahaan dapat menyediakan fasilitas pelayanan berupa penerimaan 

pertanyaan dari para calon investor sehingga para calon investor dapat 

memperoleh detail dan meyakinkan sehingga tidak mengikuti keputusan 

kelompok yang salah. 

c. Untuk menghadapi perilaku bias investor berupa loss aversion, maka 

perusahaan dapat melakukan pemberitaan rugi dan laba yang dialami 

perusahaan selama beberapa tahun terakhir sehingga para investor dapat 

memperoleh informasi. 

d. Untuk menghadapi perilaku bias investor berupa overconfidence, maka 

perusahaan dapat menginformasikan peluang baik dari berinvestasi 

saham di perusahaan tersebut sehingga para investor tidak menjadi 

overconfidence.   

e. Untuk menghadapi perilaku bias investor berdasarkan faktor demografi, 
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maka perusahaan dapat membuat batasan terhadap orang yang dapat 

berinvestasi saham di perusahaan dengan membuat kritera-kriteria 

terentu yang mampu membuat keputusan berinvestasi seorang investor 

menjadi optimal. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mempertimbangkan hal sebagai 

berikut: 

a. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian selanjutnya 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dapat 

memaksimalkan hasil penelitian.  

b. Menggunakan instrumen investasi yang lain tidak hanya saham saja. 
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