
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Topik yang digunakan dari penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pengambilan Risiko Investasi Oleh Investor Saham di Kota 

Batam” dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang pengaruhi risk taking 

dengan variabel indipenden yang isinya adalah risk perception, risk attitude, 

perceived return, overconfidence and financial knowledge terhadap variabel 

dependen risk taking. Tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada tingkat positif ataupun negatif untuk para investor.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian juga dapat membuat kesimpulan yang ada didalam 

adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Variabel perceived return berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

risk taking. Nilai Sig. 0,027 lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan hasil beta nya 

adalah 0,129. Hasil penelitian ini diteliti oleh Guan dan Tang (2018), Croci 

dan Petmezas (2015), Cohn, Fehr, dan Maréchal (2017), Neves dan 

Eisenberger (2014), Hosker-Field, Molnar, dan Book (2016), Traczyk, 

Sobkow, dan Zaleskiewicz (2015), Jiménez-jiménez et al. (2015), Hussein 

dan Kamardin (2016), Parker (2017), Laudenbach (2018), Maciejewski et 

al. (2018), Elamer, AlHares, Ntim dan Benyazid (2018). 

2. Variabel risk attitude berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel risk 

taking. Nilai Sig. 0,737 lebih kecil dari 0,05 dan hasil beta nya adalah -
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0,015. Hasil penelitian ini diteliti oleh Hosker-Field, Molnar, dan Book 

(2016), Chang, Bernard, dan Logan (2017), Walasek (2016), Guan dan 

Tang (2018), Dell’ariccia, Laeven, dan Suarez (2017), Cheung, Wu dan 

Tao (2012), Powell (2015), Al-khouri (2012), Arif (2017), Rahadjeng 

(2011), Hopkins (2018), Maciejewski et al. (2018), Gaganis, Hasan, 

Papadimitri dan Tasiou (2019). 

3. Variabel risk perception berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

risk taking. Nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan hasil beta nya 

adalah 0,360. Hasil penelitian ini diteliti oleh penelitian Hosker-Field, 

Molnar dan Book (2016), Traczyk, Sobkow dan  Zaleskiewicz (2015), 

Sokolowska dan Makowiec (2017), Cheung, Wu dan Tao (2012), 

Innocenti, Fiordelisi, Girardone dan Radić (2018), Zhang (2017), Hopkins 

(2018), Seo dan Sharma (2014), Reniers, Murphy, Lin, Bartolomé, dan 

Wood (2016), Jiménez-jiménez et al. (2015), Sokolowska dan Makowiec 

(2017), Muda, Kicia, Michalak-wojnowska dan Ginszt (2018).  

4. Variabel financial knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel risk taking. Nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan hasil 

beta nya adalah 0,366. Hasil penelitian ini diteliti oleh Guan dan Tang 

(2018), Croci dan Petmezas (2015), Cohn, Fehr, dan Maréchal (2017), 

Jiménez-jiménez et al. (2015), Guan dan Tang (2018), Croci dan Petmezas 

(2015), Cohn, Fehr, dan Maréchal (2017), Carlsson Hauff (2014), Dinç 

Aydemir dan Aren (2017), Cheung, Wu dan Tao (2012), Innocenti, 
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Fiordelisi, Girardone dan Radić (2018), Cao (2009), Benyazid (2018), 

Man, Chan dan Wong (2017), Parker (2017). 

5. Variabel overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

risk taking. Nilai Sig. 0,027 lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan hasil beta nya 

adalah 0,082. Hasil penelitian ini diteliti oleh Price dan Lafiandra (2017), 

Neves dan Eisenberger (2014), Traczyk, Sobkow dan  Zaleskiewicz 

(2015), Seo dan Sharma (2014), Hardies et al. (2013), Croci dan Petmezas 

(2015), Harris, Christian Opp, dan Mrcus Opp (2017), Cohn, Fehr, dan 

Maréchal (2017), Powell (2015), Al-khouri (2012), Arif (2017), Rahadjeng 

(2011), Gaganis et al. (2019), Kesavayuth, Ko dan Zikos (2018), Li, 

Wang, Wang dan Luo (2019). 

 

5.2  Keterbatasan  

1. Cakupan peneliti ada pada investor yang ada di Kota Batam, peneliti juga 

menemui beberapa hal yang kesulitan berkaitan dengan mencari jurnal dan 

artikel untuk mendukung tinjauan literatural peneliti. 

2. Investor yang ada di Kota Batam tidak terlalu banyak maka penelitian juga 

tidak dapat meneliti secara mendalam. 

3. Ada juga kurangnya pemahaman respondent terhadap pertanyaan yang ada 

di dalam kuesioner sehingga menimbulkan sikap tidak keseriusan dalam 

menjawab pertanyaan yang ada. 
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5.3  Rekomendasi 

1. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat membandingkan ukuran 

sampel dan tidak hanya untuk di Kota Batam sampel juga dapat diperluas 

ke wilayah lainnya atau negara-negara lain agar dapat  mengurangi bias 

potensial dan meningkatkan akurasinya.  

2. Peniliti selanjutnya juga dapat mengumpulkan referensi lain dan dijadikan 

sebagai referensi pendukung mengenai variabel dependen yaitu  risk 

taking terhadap investasi saham. 

3. Peneliti selanjutnya merekomendasi agar dapat menambahkan beberapa 

variabel. Variabel lain yang dapat mempengaruhi risk taking adalah risk 

aversion, risk neural dan emotional stability. 
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