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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan, 

perilaku keuangan dan tingkat penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan 

serta efek pemoderasi karakteristik karyawan terkait dengan pengaruh 

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi karyawan. Maka hipotesis 

pertama diterima. Artinya semakin tinggi pengetahuan keuangan, perilaku 

keuangan dan tingkat pendidikan akan semakin meningkatkan keputusan 

investasi karyawan. 

2. Karakteristik karyawan tidak dapat menjadi efek pemoderasi pengaruh 

antara pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan karena karakteristik 

karyawan risk taker atau risk adverse memperlemah pengaruh pengetahuan 

keuangan, perilaku keuangan, tingkat penghasilan terhadap keputusan 

investasi karyawan. Jadi hipotesis kedua ditolak.  
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5.2. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yaitu mendukung teori sinyal yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan investor meskipun tidak semua 

hipotesis terdukung secara empiris tetapi implikasinya bagi pihak manajemen 

perusahaan adalah kebijakan yang sebaiknya diterapkan berbeda-beda. 

 

2. Implikasi Kebijakan dan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi implikasi kebijakan 

kepada pihak manajemen perusahaan, investor maupun calon investor dan juga 

pihak pemerintah. Implikasi ini dirasa penting untuk mengetahui pengaruh 

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan dengan karakteristik karyawan sebagai variabel 

pemoderasi. Pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan tetap menjadi 

daya tarik bagi para investor baik investor lokal maupun investor internasional 

sehingga diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi berbagai pihak untuk meningkatkan iklim investasi di 

Indonesia. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa agar dapat dilakukan 

perbaikan. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Kurangnya instrumen pertanyaan kuisioner pada variabel karakteristik 

karyawan sebagai investor. Hal ini dikarenakan jumlah pertanyaan untuk 

variabel karakteristik karyawan cenderung lebih sedikit dibanding variabel 

lainnya. 

2. Kuisioner yang kembali pada penelitian ini didominasi oleh responden 

dengan tingkat penghasilan level menengah kebawah, sehingga 

mempengaruhi karakteristik responden dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi. 

 

5.4.  Saran 

 Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dilakukan penambahan instrumen pertanyaan pada kuisioner 

terutama untuk variabel karakteristik karyawan agar data yang dikumpulkan 

dapat lebih menggambarkan jawaban responden. 

2. Sebaiknya variabel tingkat penghasilan tidak digunakan dalam penelitian 

sejenis selanjutnya atau lebih memfokuskan pada responden dengan tingkat 

penghasilan level menengah keatas. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel 

intervening sebagai ganti variabel moderating misalnya usia, tingkat 

pendidikan dan gender, karena dengan perbedaan gender dan usia akan 
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berdampak untuk memperkuat pengaruh terhadap keputusan investasi 

karyawan. 
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