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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan data penelitian memiliki distribusi 

normal serta tidak mengalami gangguan lainnya dan dinyatakan lolos uji asumsi 

klasik. Sehingga data penelitian telah memenuhi standard untuk dilakukan analisis 

dengan metode analisis jalur. 

1. Norma subjektif, kualitas informasi akuntansi dan persepsi kontrol perilaku 

pada investor individu yang tergabung dalam komunitas investor saham 

pemula berada pada kategori tinggi. Artinya investor individu selalu memiliki 

keinginan mempertimbangkan faktor norma subjektif, kualitas infomasi 

akuntansi serta persepsi kontrol perilaku dalam intensi pemilihan investasi 

saham. 

2. Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 

pemilihan investasi saham. Norma subjektif berpengaruh langsung terhadap 

pemilihan investasi saham. 

3. Kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi pemilihan investasi saham dan berpengaruh secara langsung 

terhadap intensi pemilihan investasi saham. 

4. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

intensi pemilihan investasi saham dan memberikan pengaruh secara langsung 

dari  terhadap intensi pemilihan investasi saham 

5. Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 

kontrol perilaku dan memberikan pengaruh secara langsung terhadap persepsi 

kontrol perilaku 

6. Kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan siginifikan 

terhadap kontrol perilaku dan memberikan pengaruh secara langsung 

terhadap persepsi kontrol perilaku. 
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Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini norma subjektif, kualitas 

infomasi akuntansi, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap intensi pemilihan investasi saham serta norma subjektif 

memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian lainnya. Hal 

ini dikarenakan bahwa investor individu yang tergabung dalam komunitas 

investor saham pemula memiliki keyakinan yang kuat pada orang-orang tertentu 

yang dianggap sebagai panutan sebagai pertimbangkan untuk mengambil suatu 

keputusan investasi yang tercermin dalam intensi pemilihan investasi saham 

tersebut.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

untuk beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi investor,  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investor yang terhimpun di Komunitas 

ISP merupakan investor yang canggih dan memiliki bekal teori yang baik 

mengenai pasar modal karena komunitas ISP sering memberikan pengetahuan 

mengenai investasi pasar modal dalam organisasi mereka. Oleh karena itu, 

peneliti menyarankan bagi para investor saham di pasar modal  untuk lebih 

mendalami analisis-analisis fundamental dalam pemilihan saham, supaya 

kondisi pasar modal lebih stabil dengan pelaku yang canggih. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ukuran populasi 

dan mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi intensi pemilihan saham 

yang tidak diteliti oleh peneliti seperti faktor politik, faktor eksternal (pasar 

global), preferensi resiko, situasi, kebijakan, sikap (keyakinan investor dalam 

berinvestasi) dan lain sebagainya, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya 

mampu melengkapi keterbatasan yang ada pada penelitian ini. 


