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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1.   Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode Partial Least Square (PLS) mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi pada investor saham pemula yang di dapatkan 

dari anggota komunitas investor saham pemula sebagai berikut: 

a. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada 

investor pemula di komunitas investor saham pemula Bogor. Jika literasi 

keuangan yang dimiliki para investor semakin baik, maka dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi semakin lebih baik, begitupun sebaliknya. 

b. Persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada investor 

saham pemula Bogor. Jika tingkat persepsi risiko yang dimiliki investor baik, 

maka dalam pengambilan keputusan yang dimiliki oleh investor pun semakin 

baik, begitupun sebaliknya.  

 

V.2.   Keterbatasan Peneltian 

Dalam penelitian ini, tentu terdapat keterbatasan dalam melakukan 

penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

a. Karena populasi yang dituju merupakan komunitas bukan suatu instansi 

sehingga kegiatan surat menyurat tidak bisa di dukung, dan juga perolehan data 

dari responden kerap tidak mendapatkan dukungan dengan cepat, hingga 

peneliti melakukan penyebaran kuisioner hingga beberapa kali melalui 

broadcast group komunitas investor saham pemula, hal tersebut juga 

disebabkan oleh kuisioner yang sering tertimpa dengan pembahasan lain, 

sehingga peneliti melakukan private message kepada responden secara 

langsung. 

b. Dalam penyebaran kuisioner yang telah dilakukan, nyatanya diluar dengan 

ekspektasi peneliti sebelumnya, karena kegiatan gathering yang dilakukan oleh 

komunitas terhalangi oleh adanya COVID 19, sehingga tidak dapat melakukan 
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penyebaran secara offline yang berdampak   pada penyebaran kuisoner 

terhitung cukup lama dalam pengumpulan data. 

 

V.3.   Saran 

a. Komunitas Investor Saham Pemula Bogor. 

Pengurus komunitas investor saham pemula Bogor, agar dapat 

merangsang para member untuk berdiskusi mengenai kondisi pasar 

secara countinue, dan dapat membentuk  gruop brodcast bagi para 

member ISP sesuai dengan tingkat literasi pasar modal. 

b. Peneliti Selanjutnya.  

Agar dapat mempertimbangkan untuk menambah atau menggunakan 

variabel overconfindence pada peneliti selanjutnya. Karena variabel 

tersebut sangatlah sesuai dengan sikap investor dalam menghadapi 

saham second linier maupun third liner.   

c. Anggota Investor Saham Pemula,  

investor harus meningkatkan minat mengembangkan pengetahuan 

dalam mengelola portofolio, investor juga semestinya dapat melakukan 

analisis portofolio, seperti mencari tahu saham yang undervalue atau 

overvalue melalui perhitungan CAPM, menghitung beta perusahaan, 

dan menghitung evaluasi kinerja portofolio, selain menghitung rasio 

keuangan perusahaan.  

 


