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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan unuk pempelajari hubungan antara behavioral 

finance dan investment decision making. Model penelitian ini didasarkan pada 

regresi data primer dari individu investor di Kota Batam. Overconfidence, 

conservatism, herding effect dan availability bias adalah model yang dipakai 

dalam penelitian ini dengan menggunakan teori dari (Chaffai & Medhioub, 2014; 

Fachrudin, Lumbanraja, Sadalia, & Lubis, 2017; Hayat & Anwar, 2016; Kafayat, 

2014; Onsomu, 2014; Parveen & Ayub Siddiqui, 2017)  

Overconfidence menunjukkan pengaruh tidak signifikan  dikarenakan 

tingkat percaya diri berlebihan pada pria lebih tinggi dari pada wanita menurut 

(Onsomu, 2014), sedangkan mayoritas responden penelitian ini adalah wanita. 

rasa percaya diri terhadap kemampuan yang terdapat dalam diri investor 

mendorong untuk mengambil keputusan investasi sehingga tidak memperhatikan 

resiko yang  akan terjadi. Hal ini berarti bahwa investor terlalu percaya diri 

berlebihan memiliki sifat terlalu optimis akan mengakibatkan kerugian atas 

keputusan yang telah dibuat. Konsisten dengan hasil penelitian dari (Chaffai & 

Medhioub, 2014; Kanojia, Singh, & Goswami, 2018; Mahanthe & Sugathadasa, 

2018; Subramaniam & Velnampy, 2017) 

Conservatism memiliki pengaruh signifikan negatif dikarenakan investor 

tidak akan secara langsung melakukan investasi pada perusahaan yang telah 

dikenal, karena investor akan menilai  dan membandingkan perusahaan yang ada 

sesuai dengan kebutuhan investasi mereka.tidak akan selalu melakukan investasi 

pada perusahaan yang telah dikenalcendrung akan membandingkan dan menilai 
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perusahaan yang sudah benar-benar mereka ketahui dan yakini.  Konsisten dengan 

penelitian terdahulu Mahanthe & Sugathadasa (2018). 

Herding effect memiliki pengaruh signifikan positif disebabkan oleh 

sekelompok para investor untuk berdiskusi pembelian saham. Semakin tinggi 

dipilih oleh orang banyak maka semakin yakin investor individu untuk mengambil 

keputusan tersebut. Konsisten dengan hasil penelitian dari (Alquraan, Alqisie, & 

Shorafa, 2016; Anum & Ameer, 2017; Kumar & Goyal, 2015; Ngoc, 2013). 

Availability bias berpengaruh signifikan positif dikarenakan oleh adanya 

ketersediaan informasi bagi mereka yang mudah diingat yang tidak lagi terdengar 

asing. Sehingga investor sangat yakin pada tindakan yang diambil. Konsisten 

dengan penelitian oleh (Aziz & Abdullah Khan, 2016; Bakar & Yi, 2016; Chaffai 

& Medhioub, 2014; Fachrudin et al., 2017; Khan, Naz, Qureshi, & Ghafoor, 2017; 

Onsomu, 2014; Subramaniam & Velnampy, 2017). 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini dibatasi oleh kondisi yang diuraikan dibawah ini: 

1) Faktor overconfidence, conservatism, herding effect dan availability bias 

terhadap investment decision making investor sebesar 24,7% dilihat dari hasil 

uji koefisien determinasi, sehingga masih terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi investment decision yang tidak diteliti pada penelitian ini 

seperti Representativeness, Anchoring, Disposition Effect, Loss Aversion dan 

Mental Accounting (Aziz & Abdullah Khan, 2016; Masomi & Ghayekhloo, 

2011; Subramaniam & Velnampy, 2017; Tripathy, 2014). 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan batasan dari penelitian ini, penulis 

memeberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan, seperti: 

1. Bagi peneliti seterusnya diharap bisa menggumpulkan data sampel 

lebih banyak, agar hasil untuk penelitian tersebut lebih akurat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya memiliki kemungkinan rentan terhadap 

kesalahan statistik. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, disarankan 

menggunakan periode data yang lebih terbaru serta menggunakan 

variabel yang belum terdapat pada dalam penelitian ini. 
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