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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perilaku overconfidence tidak berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Riaz 

& Iqbal, 2015) & (Candy & Vincent, 2021)  yang menyatakan bahwa 

perilaku overconfidence tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi 

saham. 

2. Perilaku anchoring tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniasari, 

2019),(Karunia, 2020),dan (Jihad et al., 2022)  yang menyatakan bahwa 

perilaku anchoring tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi saham.   

3. Perilaku mental accounting tidak berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham. Penelitian ini sejalan dengan(Bashir  et al, 

2013),(Puspitasari, 2014) dan (Mahadevi & Haryono, 2021) yang 

menyatakan bahwa perilaku mental accounting  tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi saham.   
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 4. Perilaku heuristik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Budiman, 2018) & (Anggia et al., 2022) yang menyatakan bahwa perilaku 

heuristik tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi saham.   

 5. Perilaku completeness berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian (Wijayanthi, 2015),(Noviliya & Prasetiono, 2017) dan(Fridana 

& Asandimitra, 2020). yang menyatakan bahwa perilaku completeness 

completeness berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

saham.   

6.  Perilaku transitivity berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian (Puspitaningtyas & Jember, 2013),(Wijayanthi, 2015)dan 

(Noviliya & Prasetiono, 2017) yang menyatakan bahwa perilaku  

transitivity berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

saham.   

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, maka saran yang 

direkomendasikan adalah: 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

menggunakan sampel yang lain seperti pegawai / mahasiswa yang 
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telah berkerja. Dikarenakan investor yang  sudah mendapatkan 

penghasilan yang tetap akan  lebih siap dana yang dimiliki  untuk 

investasi dan aktif  terhadap Keputusan Investasi saham. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

1. Nilai reliabilitas untuk variabel anchoring, mental accounting,,heuristik  

 dalam penelitian ini  lebih rendah dari 0,600. Sehingga tingkat kehandalan 

 atau keakuratan untuk kuesioner tersebut dalam penelitian ini dapat 

 dikatakan rendah. Sehingga peneliti selanjutnya bisa mencari kuesinoer 

 yang lainnya dari variabel anchoring, mental accounting,,heuristic agar 

 dapat meningkatkan kehandalan atau keakuratan 

2. Item pada kuesioner variabel anchoring dan mental accounting terlalu  

 sedikit.Sehingga peneliti selanjutnya bisa mencari kuesinoer yang lainnya  

 dari variabel tersebut 

3. Dalam menentukan jumlah responden, peneliti tidak melakukan uji 

 solvin setiap universitas hanya melakukan uji solvin keseluruhan sehingga 

 responden tiap universitas dibagi rata yang menyebabkan persebaran data 

 kurang maksimal .Sehingga peneliti selanjutnya bisa melakukan uji solvin 

 setiap universitas. 
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