
 

81 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 

statistik dengan analisis Partial least Square pada WarpPLS 7.0, maka berdasarkan 

hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendah 

pengetahuan keuangan yang dimiliki seorang individu tidak mempengaruhi 

tinggi rendahnya pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. 

2. Locus of control Internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik Locus of control Internal yang dimiliki seorang individu maka semakin 

baik pula pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. 

3. Persepsi risiko memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi 

risiko yang dimiliki seorang individu maka semakin baik pula pengambilan 

keputusan investasi yang dilakukan. 

4. Toleransi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah toleransi risiko 
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yang dimiliki seorang individu maka semakin baik pula pengambilan 

keputusan investasi yang dilakukan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang 

dimiliki dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wilayah Surabaya. 

2. Menambahkan pertanyaan untuk responden yaitu tentang jumlah investasi 

yang dimiliki untuk masing-masing jenis investasi yang dilakukan.  

3. Kriteria responden yaitu memilih responden yang aktif melakukan 

transaksi investasi. 

4. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu teoritis sehingga membuat responden 

menjadi lebih susah untuk memahami dan menjawab dengan benar serta 

memberikan hasil yang tidak konsisten. 

5. Penyebaran kuesioner dalam bentuk google form mengalami kendala yaitu 

peneliti tidak dapat mengontrol apakah responden tersebut mengisi sesuai 

dengan yang ditentukan. 

6. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan nilai R 

square sebesar 22% yang tergolong rendah, artinya terdapat banyak variabel 

independen lain diluar variabel independen dalam penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini sebaiknya bisa 

menjadi masukan maupun bagi peneliti selanjutnya untuk: 

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi penulis untuk memahami 

pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control internal, persepsi risiko, 

dan toleransi risiko terhadap pengambilan keputusan investasi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan 

yang baik untuk hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian selanjutnya.  

3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber refrensi dan 

ilmu pengetahuan baru yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 

dalam berinvestasi. 

4. Bagi pembaca diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya 

khususnya didalam bidang pengetahuan keuangan dan toleransi risiko dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

5. Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga 

memperoleh gambaran penelitian yang lebih baik serta melakukan 

penyederhanaan penggunaan kata pada kuisioner. Oleh karena itu, responden 

dengan latar belakang non ekonomi dapat memahami maksud dari peneliti. 

6. Bagi peneliti diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung atau jika terpaksa 

melalui media perantara sebaiknya selalu di arahkan dalam pengisiannya agar 

tidak terjadi kerancuan dan bias pada saat pengisian.  
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7. Bagi peneliti diharapkan dapat menguji variabel lain yang belum dimasukkan 

ke dalam penelitian ini, seperti pengaruh overconfidence, regret aversion bias 

terhadap pengambilan keputusan investasi (putri & hikmah, 2020), 

religiusitas terhadap pengambilan keputusan investasi (Rosyidah & Lestari, 

2013), masa bekerja terhadap pengambilan keputusan investasi (Dewi & 

Purbawangsa, 2018), orientasi masa depan terhadap pengambilan keputusan 

investasi (Al Fajri, 2019) dan lain sebagainya. 

8. Bagi Masyarakat dan pihak terkait sebaiknya bisa menjadi masukan bagi 

investor maupun masyarakat di Surabaya dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi. Serta lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuannya 

dengan cara mempelajari buku tentang keuangan atau bisa mengikuti seminar 

maupun workshop yang membahas tentang pengetahuan akan keuangan serta 

toleransi terhadap risiko, karena pengetahuan dan toleransi yang dimiliki oleh 

setiap individu memiliki perbedaan serta pengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

9. Bagi STIE Perbanas penelitian ini diharapakn dapat dipublikasikan dalam 

perpustakaan maupun artikel ilmiah sebagai tambahan koleksi sumber 

pengetahuan dan sebagai cinderamata mahasiswa kepada perpustakaan dan 

juga sebagai referensi bagi pembaca maupun pengunjung perpustakaan yang 

berisi tentang pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat memperkaya 

ilmu pada bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan. 
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