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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi 

dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

2. Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi dalam 

pengambilan keputusan investasi saham. 

3. Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat berinvestasi 

dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

4. Persepsi risiko tidak sistematis tidak berpengaruh terhadap niat 

berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

5.2. Saran 

Berdasasrkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran dari 

peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan penelitian ini, diharapkan investor dapat mempertahankan 

persepsinya mengenai kualitas yang terdapat dalam laporan keuangan 

sehingga dapat mempertimbangkan return, informasi, dan portofolio 

saham dalam mengambil keputusan investasi saat kondisi bearish. 
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2) Berdasarkan penelitian ini, investor diharapkan dapat mencari dan 

memperbaharui informasi mengenai perkembangan kinerja perusahaan 

agar dapat meningkatkan pengetahuan saham sehingga dapat menjadi 

pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi dengan 

tidak hanya dari tekanan oleh pengamat, teman, media massa, dan 

regulator, tapi dapat juga melakukan analisis fundamental dan teknikal. 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Berdasakan hasil penelitian ini, terdapat keterbatasan penelitian sehingga 

terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1) Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel kualitas informasi 

akuntansi, norma Subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan persepsi risiko 

tidak sistematis hanya dapat menjelaskan sebesar 8,9% variabel niat 

berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi saham yang berarti 

bahwa masih belum berkontribusi sepenuhnya. Oleh karena itu 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak variabel 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini (variabel luar) yang dapat 

mempengaruhi niat berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi 

saham. Maka dari itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan 

melakukan penambahan variabel. 

2) Dalam penelitian ini, sampel penelitian yang digunakan terbatas hanya 

mahasiswa yang mempunyai sekuritas phintraco di Semarang (yang 

tergabung dalam forum FKKS). Oleh karena itu, diharapkan  penelitian 
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selanjutnya dapat memperluaskan sampel dengan tidak hanya 

menggunakan sekuritas phintraco, namun sekuritas yang lain juga, serta 

tidak hanya di Semarang namun juga di luar Semarang. Atau dapat juga 

dengan melakukan penelitian dengan sampel menggunakan investor asli 

yang telah berpengalaman dalam dunia investasi saham dan pernah 

melakukan transaksi saham dalam kondisi bearish. 

  


