
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi  Gen Z di Bogor dengan menggunakan Parsial Least 

Square (PLS), berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik: 

1. Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi Gen 

Z di Bogor Pada Masa Pandemi Covid-19. Jadi, semakin tinggi 

kemampuan literasi keuangan seseorang, maka semakin baik dalam 

menentukan keputusan investasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

variabel literasi keuangan sesuai dengan hipotesis yang dibuat. 

2. Overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi Gen Z 

di Bogor Pada Masa Pandemi Covid-19. Jadi semakin tinggi tingkat 

overconfidence yang di miliki oleh investor Gen Z di Bogor, maka 

semakin tinggi pula keputusan investasi. Jika seseorang memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi dalam melakukan keputusan investasi, orang itu 

biasanya akan mengabaikan informasi di sekitar mereka. Karena mereka 

percaya akan kemampuan yang mereka miliki. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel overconfidence sesuai dengan hipotesis yang di buat.   

3. Herding tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi investor Gen Z di 

Bogor Pada Masa Pandemi Covid-19, Secara keseluruhan, tanggapan 

responden investor Gen Z di Bogor memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi dan memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk 

berinvestasi. Dan mereka beranggapan bahwa keputusan yang dilakukan 

orang lain belum tentu benar. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

herding tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. 

 



71 
 

 
 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah 

di uraikan oleh peneliti dan beberapa kendala dalam keterbatasan penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

4. Bagi Investor Gen Z yang tersebar di Bogor  

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel literasi keuangan, 

overconfidence dan herding investor Gen Z di Bogor, Jawa Barat memiliki 

perilaku keuangan yang baik dalam melakukan keputusan investasi. Para 

investor Gen Z di Bogor sebaiknya dapat menambah pengetahuannya 

tentang keuangan agar tidak salah dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi, dan menghindari masalah keuangan bukan hanya 

investasi atas dasar ikut-ikutan atau hanya karena tergiur orang lain 

mendapatkan keuntungan jadi ingin melakukan investasi. 

5. Bagi Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat 

Diharapkan bagi pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat lebih memperhatikan 

tentang perkembangan investasi yang marak di kalangan Gen Z di Bogor 

ini, serta memberikan sosialisasi serta pembinaan bagi kaum muda tentang 

pentingnya pengetahuan keuangan cara mengelola keuangan yang baik 

agar terhindar dari masalah keuangan di masa yang akan datang kepada 

Gen Z di Bogor. 

6. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan mampu menambah variabel dan faktor lain pada riset yang 

bisa menguji kembali mengenai keputusan investasi. Dengan membagikan 

model lain yang lebih akurat mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi. Disarakan mampu memperluas mencangkupan 

penelitian seperti melakukan wawancara terhadap investor Gen Z yang ada 

didaerah lain supaya bisa mengenali akibat tiap- tiap variabel independen 

kepada variabel dependen di dalam aplikasi nyata. Serta agar peneliti 

selanjutnya menentukkan objek penelitian yang berbeda seperti investor 

Gen Z di daerah yang berbeda. 

 


