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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Melalui proses pengumpulan data, uji data dan evaluasi hasil uji data yang 

telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi saham yang ada di Kota Batam seperti tingkat 

kepercayaan diri, kecenderungan mengikuti keputusan investasi orang lain, seberapa 

optimis dan pesimis investor dalam melihat pasar serta pemahaman investor 

mengenai resiko yang dihadapi selama proses investasi berlangsung yang dilakukan 

oleh 210 responden sekaligus investor saham di Kota Batam yang terlibat dalam 

proses penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1): overconfidence memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen stock investment behavior atau 

perilaku investasi saham. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Najaf dan Shah (2015), Jhandir dan Elahi (2014), Ton dan Dao (2014), 

Fargerstorm (2008) yang menyebutkan bahwa overconfidence memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap perilaku investasi saham. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2): herd behavior memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen stock investment behavior atau 

perilaku investasi saham. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Jhandir dan Elahi (2014), Kansal dan Singh (2015), Chang dan Lin (2015) dan 

Ghalandari dan Ghahremanpour (2013) yang menyebutkan bahwa herd 

Adi Candra. Analisis Pengaruh Overconfidence, Herd Behavior, Excessive Optimism, Excessive Pessimism dan 
Psychology of Risk Terhadap Stock Investment Behavior Mahasiswa di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



50 

 

 Universitas Internasional Batam 

behavior memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku investasi 

saham. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3): excessive optimism memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen stock investment behavior atau 

perilaku investasi saham. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

(Ton & Dao 2014). Penelitian dari Ton dan Dao (2014), Prosad (2015), 

Kansal dan Singh (2015), Prosad, Kapoor dan Sengupta (2014) serta 

Abdeldayem dan Sadeek (2018) yang menyebutkan bahwa excessive optimism 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku investasi saham. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4): excessive pessimistic memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen stock investment 

behavior atau perilaku investasi saham. Hasil tersebut didukung oleh hasil 

penelitian dari Prosad (2015), Ton dan Dao (2014) dan Prosad, Kapoor dan 

Sengupta (2014) yang menyebutkan bahwa excessive pessimistic memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap perilaku investasi saham. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5): psychology of risk memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen stock investment behavior atau 

perilaku investasi saham. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Ton dan Dao (2014), Kansal dan Singh (2015) yang menyebutkan bahwa 

psychology of risk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

investasi saham. 
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5.2 Keterbatasan 

Selama proses penyusunan laporan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu: 

1. Jumlah responden yang mengisi kuesioner yang disebarkan oleh penulis 

dikarenakan keterbatasan waktu pengumpulan data sehingga data yang 

didapat masih sangat minim. 

2. Penelitian masih dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil karena hanya 

dilakukan di Kota Batam dan khusus untuk mahasiswa sehingga tidak dapat 

menjelaskan perilaku investasi saham secara keseluruhan. 

3. Keterbatasan dalam nilai koefisien determinasi, dimana nilai adjusted r square 

yang didapat hanya % dikarenakan banyaknya faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan mahasiswa di Kota Batam. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa masih beberapa aspek yang dapat diperbaiki dalam penelitian ini,  

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penulis berharap agar penelitian berikutnya dapat memperluas target 

populasi dari penelitian  pada seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya 

terbatas pada Kota Batam saja.  

b. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar penelitian berikutnya 

menambah jumlah variabel lain yang dapat menjelaskan perilaku investasi 
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saham yaitu framing, mental accounting, financial literacy dan financial 

knowledge agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Bagi Investor 

a. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa faktor psikologis berperan 

dalam proses pengambilan keputusan investasi. Maka dari itu, investor 

juga harus mulai mempertimbangkan faktor psikologis yang mungkin 

terjadi sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan investasi tertentu. 

b. Perbanyak kajian berupa informasi-informasi yang sifatnya menambah 

wawasan dalam investasi guna memahami lebih dalam mengenai pasar 

saham tertentu sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi 

dalam proses investasi tersebut. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan bisa mulai mencoba untuk ikut ambil peran dalam proses 

edukasi pasar modal yang ada di Indonesia kepada generasi muda. Karena, 

apabila masyarakat Indonesia semakin familiar dengan kegiatan investasi 

pasar modal, maka jumlah investor juga akan naik secara otomatis. 

b. Perusahaan juga harus dapat menjamin laporan keuangan anual yang 

akurat dan kredibel, sehingga dapat menambah tingkat kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. 
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