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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Hasil dari penelitian, untuk menganalisis pentingnya suatu faktor literasi 

keuangan dan psikologi terhadap suatu keputusan investasi reksadana. Dengan 

variabel financial literacy, personal information, herding, overconfidence dan risk 

perception sebagai variabel bebas atau independen dan investment decisions 

mutual fund sebagai variabel terikat atau dependen. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Financial literacy berpengaruh sig. positif terhadap keputusan investasi 

reksadana. Dari hasil tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan seseorang dalam menetapkan suatu keputusan finansial, 

maka semakin tinggi juga pengambilan keputusan investasi seseorang. 

Penelitian ini, hasil uji didukung oleh penelitian dari Islamoğlu et al. 

(2015), Garg dan Singh (2018), Mahapatra et al. (2017),  dan Atkinson 

dan Messy (2010). 

2. Personal information berpengaruh sig. positif terhadap keputusan 

investasi reksadana. Dari hasil tersebut mengungkapkan bahwa semakin 

tinggi kepercayaan persepsi seseorang dalam suatu informasi maka 

semakin tinggi juga pengambilan keputusan investasi seseorang. 

Penelitian ini, hasil uji didukung oleh penelitian dari Mahmood (2015), 

Shanmugham dan Ramya (2012), Agyemang dan Ansong (2016), 

Huston (2010), Islamoğlu et al. (2015), Lodhi (2014) dan Peer dan 

Acquisti (2016). 

Hendy. Analisis Pengaruh Financial Literacy, Personal Information, Herding, Overconfidence dan Risk Perception 
Terhadap Investment Decisions Mutual Fund di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository ©2019



65 

 

Universitas Internasional Batam 

3. Herding tidak berpengaruh tidak sig. positif terhadap keputusan 

investasi reksadana. Dari hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin 

rendah suatu keputusan didasari oleh investor lain maka semakin rendah 

juga suatu keputusan diambil oleh seseorang. Penelitian ini, hasil uji 

didukung oleh penelitian dari Sarwar dan Afaf (2016), Hundal et al. 

(2013), Kumar dan Goyal (2016), Javed et al. (2017), Ahmad et al. 

(2017), Bakar et al. (2016), Cloete et al. (2016), dan Baker (2018). 

4. Overconfidence berpengaruh sig. positif terhadap keputusan investasi 

reksadana. Dari hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

kepercayaan diri seseorang dalam suatu investasi maka semakin tinggi 

juga keputusan investasi yang akan diambil. Penelitian ini, hasil uji 

didukung oleh penelitian dari Kumar dan Goyal (2016), Sarwar dan Afaf 

(2016), Lambert et al. (2012), Javed et al. (2017), Pandey et al. (2018), 

Ahmad et al. (2017), Bakar et al. (2016), dan Beracha dan Skiba (2014). 

5. Risk perception berpengaruh tidak sig. positif terhadap investasi 

reksadana. Dari hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

seseorang dalam menerima risiko maka semakin rendah tingkat 

pengambilan keputusan investasi seseorang. Penelitian ini, hasil uji 

didukung oleh penelitian dari Rauf dan Imran Hunjra (2012) dan hasil 

pengujian ini berbeda dengan penelitian dari Deb dan Singh (2018) dan 

Sindhu, Kumar dan Rajitha (2014). 
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5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga, peneliti mempunyai keterbatasan dalam 

menjalankan penelitian ini, yaitu: 

1. Sampel dari penelitian ini merupakan sampel dari investor yang ditemui 

oleh peneliti di Batam.  

2. Terjadi akibat antara variabel bebas terhadap variabel dependen ditujuk 

dengan hasil uji R square sebesar 65,6% dan terdapat nilai sebesar 34,4% 

yang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 

3. Sedikitnya jumlah sampel yang bisa diambil disebabkan keterbatasan waktu, 

tenaga dan biaya peneliti. 

 

5.3   Rekomendasi  

 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu:  

1.  Rekomendasi dari peneliti dapat menggunakan sampel dari investor luar 

Kota Batam 

2.  Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian tentang keputusan 

investasi dengan menggunakan variabel berbeda dengan hasil penelitian 

ini.  

3.  Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

untuk mendalami mengenai suatu keputusan investasi yang baik dan benar 

untuk kedepannya. 
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