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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan melalui penyebaran 

kuesioner kepada 125 responden, maka didapatkan beberapa hasil sebagai berikut: 

1. Risk tolerance berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di  Kota Semarang. Pertanyaan tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda dengan nilai t hitung 

sebesar 5,113 dengan nilai sig 0,000. Pada variabel risk tolerance t hitung 

lebih besar dari t tabel. Sehingga, Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa risk 

tolerance berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi 

saham pada investor di Kota Semarang, dapat diterima.  

2. Experienced regret tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Semarang dengan arah yang negatif. 

Pertanyaan tersebut dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda 

dengan nilai t hitung – 2,177 dengan nilai sig sebesar 0,032. Pada variabel 

experienced regret t hitung lebih kecil dari t tabel atau – 0,529 < 1,980. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 pada penelitian ini 

yang menyatakan bahwa experienced regret berpengaruh negatif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota Semarang, 

ditolak. 

3. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung pada penelitian ini 

sebesar 18,044 dengan nilai sig 0,000 dan nilai F tabel sebesar 3,069. 

Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai Sig < 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel risk tolerance dan experienced 

regret memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

pengambilan keputusan investasi.  

4. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pada 

penelitian ini variabel Risk Tolerance dan Experienced Regret 

mempengaruhi variabel Pengambilan Keputusan Investasi sebesar 21,6%.   
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Sebagaimana terlampir pada tabel 4.28 diketahui bahwa nilai adjusted R 

square sebesar 0,216 atau 21,6%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa variabel risk tolerance dan experienced regret mempengaruhi 

variabel pengambilan keputusan investasi sebesar 21,6%. Sedangkan 

sisanya yaitu 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti oleh 

penelitian ini.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Pada penelitian ini data yang digunakan hanya bersumber dari instrumen 

kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban masing-masing 

responden tanpa dilengkapi dengan wawancara langsung kepada 

responden, sehingga kesimpulan yang didapatkan hanya berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner secara tertulis (online) dan rentan 

terhadap persepsi responden yang tidak menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu Risk 

Tolerance dan Experienced Regret dengan nilai analisis koefisien 

determinasi  sebesar 21,6%, sehingga masih ada sekitar 78,4% variabel 

faktor-faktor Behavioral Finance lain yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi. 

 

5.3. Saran Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa saran bagi peneliti berikutnya: 

1. Penelitian berikutnya diharapkan untuk melakukan observasi secara 

langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara 

langsung dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga 

hasil tersebut dapat memperkuat kesimpulan penelitian. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel 

lain dari Behavioral Finance yang dapat mempengaruhi pengambilan 
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keputusan investasi, seperti anticipated regret ataupun menambahkan 

variabel moderating atau intervening agar hasil penelitian menjadi 

maksimal. 

 

Penelitian ini memiliki saran bagi investor: 

1. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan risk tolerance (toleransi risiko) 

yang dimilikinya pada saat mengambil keputusan investasi dengan melihat 

kondisi portfolio, baik yang sedang untuk ataupun dalam keadaan rugi. Serta 

menjadikan pengalaman kerugian investasi di masa lalu sebagai pembelajaran 

agar tidak mengalami kerugian yang sama di masa sekarang maupun masa 

depan.  
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