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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan :  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor Pojok BEI di kota 

Bandung dalam berinvestasi adalah :  

a) Risiko dari investasinya. Risiko akan suatu nilai investasi akan 

mempengaruhi keputusan investor yang kemudian keputusannya nanti akan 

sangat tergantung pada batasan toleransi yang dapat diterima oleh investor 

tersebut. Dari penelitian ini didapatkan investor muda memiliki sikap 

toleransi yang lebih besar dalam menerima risiko atau kemungkinanakan 

akan kerugian.  

b) Jenis investasi menjadi pertimbangan penting bagi investor, investasi yang 

memiliki prospek yang menjanjikan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi 

investor untuk berinvestasi. Seperti hasil yang didapat dari penelitian ini  

saham menjadi alternatif investasi favorit para investor untuk berinvestasi 

karena memiliki prospek yang bagus menjanjikan keuntungan yang besar 

bahkan dalam waktu singkat, walaupun sebenarnya investor mengetahui 

bahwa saham  merupakan investasi yang berisiko besar.   

c) Pola pikir investor adalah faktor berikutnya, seorang investor yang sudah 

berpengalaman akan lebih konsisten dalam keputusannya, mereka 

sepenuhnya mengerti dan lebih percaya diri terhadap keputusan yang 

dibuatnya. Dalam penelitian ini sebagian besar samplenya masih berumur 
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dibawah 30 tahun sehingga termasuk pada kalangan investor muda. Investor 

ini masih dalam tahap terus belajar, sehingga diharapkan seiring dengan 

semakin banyaknya frekuensi mereka bermain saham maka pengalaman, 

pengetahuan dan pola pikirnya akan semakin dewasa dan dapat menghasilkan 

keputusan-keputusan yang lebih baik dan lebih konsisten dari sebelumnya.  

d) Pendapat dari pihak luar sebenarnya cukup berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan responden untuk berinvestasi walaupun dalam 

pernyataannya mereka tidak mengakui  hal tersebut. Yang artinya 

berpengaruh disini tidak serta-merta mengubah keputusan responden, hanya 

saja masukan/pendapat  pihak luar akan lebih membuat investor untuk 

berpikir ulang atau memeriksa kembali pilihannya hanya untuk memastikan 

bahwa pilihannya tersebut tepat dan merupakan pilihan  yang terbaik.   

 

2. Terdapat pengaruh antara perilaku investor terhadap keputusannya dalam 

berinvestasi. 

Investor yang berpengalaman, yang membuat keputusan dengan 

perhitungan/pertimbangan yang matang atas dasar yang kuat akan lebih 

konsisten dalam keputusannya, lebih percaya diri dan tidak akan mudah 

dipengaruhi oleh pihak luar, investor ini cenderung lebih dewasa, tenang dan 

rasional dalam mengambil suatu keputusan. 
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3. Karakteristik investasi yang disukai oleh para investor Pojok BEI di kota Bandung 

adalah investasi yang memiliki pengembalian yang cepat dan besar yakni  saham. 

Hampir seluruh responden yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan 

ekonomi dan bisnis ini memilihsaham sebagai alternatif untuk berinvestasi 

walaupun saham memiliki tingkat risiko yang besar namun tidak membuat para 

investor takut untuk berkecimpung dalam dunia ini dan menginvestasikan 

dananya., banyak investor baru yang terusbermunculan dan  terus datang utnuk 

ikut menanamkan modalnya, membuat investasi ini terus bergerak dan 

menggairahkan para investor. Itulah mengapa saham dianggap sebagai alternatif 

investasi yang menjanjikan. 

 

5.2 Saran 

1. Para Investor dalam melakukan perdagangan saham sebaiknya menganalisis  

perhitungannya dengan teliti dan akurat, mencari sumber-sumber informasi yang 

mendukung sehingga nantinya investor dapat lebih lebih percaya diri dalam 

mengambil suatu keputusannya dan lebih konsisten. Jadi kalaupun nantinya 

terjadi suatu keadaan yang aneh di pasar saham, investor dapat lebih tenang dan 

mempercayai bahwa keputusannya adalah benar. 

2. Sebagai wadah Investasi yang dipercayai oleh para investor , Pojok BEI  di kota 

bandung  khususnya di Universitas Kristen Maranatha, Widyatama dan 

Universitas Sangga Buana YPKP sebaiknya  Pojok BEI ini dapat memberikan 

informasi, saran, arahan dan gambaran yang  jelas   serta  up to date  akan  situasi-

situasi yang sedang terjadi di  bursa saham  bagi para investornya, karena seperti 
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yang dinyatakan dalam penelitian ini masukan atau pendapat dari para analis 

ternyata cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang investor. 

sehingga nantinya bila Pojok BEI ini berhasil memberikan arahan yang tepat dan 

akurat bagi para investornya, mereka akan cenderung bermain lebih tenang, lebih 

rasional dan konsisten dalam mengambil suatu keputusan. Kepercayaan investor 

didapatkan, citra pojok BEI lebih dikenal, lebih berintegritas dan pastinya 

keberhasilan tersebut  akan mengundang lebih banyak lagi investor untuk 

menanamkan modal dan mempercayakan investasinya pada Pojok BEI di ketiga 

Universitas  ini. 

3. Bagi peneiti selanjutnya, sebaiknya penelitian dapat dilakukan dengan    

menggunakan skala lebih besar tidak hanya terbatas pada Pojok BEI saja, tapi bisa 

dikembangkan pada perusahaan-perusahaan sekuritas yang lebih besar sehingga 

jumlah sampel yang didapatkanpun lebih besar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


