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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1  Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trader 

pada komunitas group Indonesian Forex trading Online 

Club (IFOC)  mengalami kecenderungan perilaku 

disposition effect, dimana hipotesis pertama penelitian 

ini diterima. Hal tersebut dibuktikan dimana sebanyak 

64% dari total responden mengakui segera mungkin 

merealisasikan keuntungan atas transaksi valas yang 

responden peroleh dan juga terlalu lama menahan 

kerugian yang responden dapatkan. Penelitian ini juga 

memberikan bukti bahwa prosentase kecenderungan 

perilaku disposition effect pada perdagangan individu 

dalam pasar valuta asing lebih besar daripada 

prosentase kecenderungan perilaku disposition effect 

pada pasar saham, yaitu sebanyak 41% (Fogel & Berry, 

2006) dan 35% (Chen et al, 2007)  

Penelitian ini juga menunjukan bukti bahwa 

faktor demografi berupa usia, faktor pendidikan dan 

tingkat pengalaman trading secara signifikan memiliki 

keterkaitan dengan kecenderungan perilaku disposition 

effect. 
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5.2  Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

  Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan 

bahwa terdapat kecenderungan seorang investor 

mengalami perilaku disposition effect dalam 

pengambilan keputusan keuangan, khususnya dalam 

transaksi perdagangan pasar saham (Thaler, 1980; 

Shefrin & Statman, 1985; Odean, 1998; Nofsinger, 

2005; Szyszka & Zielonka, 2007). Berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti 

kecenderungan perilaku disposition effect pada investor 

individu dalam transaksi perdagangan pasar berjangka 

khususnya perdagangan pasar valuta asing via online 

trading, mengingat penelitian disposition effect dalam 

pasar berjangka, masih relatif terbatas pada penelitian 

di perdagangan indeks saham (Choe & Eom, 2009). 

Namun, hasil penelitian ini turut memantapkan 

dukungan terhadap penelitian sebelumnya mengenai 

adanya kecenderungan perilaku disposition effect pada 

investor individu dalam transaksi perdagangan pasar 

berjangka khususnya indeks saham  (Choe & Eom, 

2009).  

 Terkait dengan faktor demografi (usia, tingkat 

pendidikan dan tingkat pengalaman trading) khususnya 

faktor usia, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

faktor usia memiliki keterkaitan dengan kecenderungan 

perilaku disposition effect. Hasil penelitian 
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berhubungan dengan faktor usia ini sejalan dengan 

hipotesis yang telah dirumuskan, namun bertolak 

belakang dengan penelitian yang diteliti oleh Goo et all 

(2010) yang mengungkapkan faktor usia tidak 

mempunyai keterkaitan dengan perilaku disposition 

effect. Faktor demografi berupa tingkat pendidikan dan 

tingkat pengalaman trading mempunyai keterkaitan 

yang signifikan terhadap perilaku disposition effect, 

yang mana kedua faktor demografi tersebut turut 

berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan transaksi perdagangan trader valas. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti 

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Feng & Seasholes (2005); Chen et al (2007) dan 

Goo et all (2010). 

  

 

5.2.2 Implikasi Terapan 

 Implikasi terapan yang dapat dikembangkan 

berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh dan 

implikasi teoritis yang dimunculkan,  dimana 

diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

trader valuta asing, antara lain: 

1. Mengingat hasil penelitian menunjukan sebanyak 

64% trader mengalami kecenderungan perilaku 

disposition effect, yaitu terlalu terburu-buru 

merealisasikan keuntungan terhadap posisi 
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transaksi valas yang mempunyai prospek bagus 

dan juga sebaliknya, terlalu lama menahan 

kerugian terhadap posisi transaksi valas yang 

sebenarnya mempunyai prospek jelek, maka 

hendaknya para trader  berusaha meminimalisir 

munculnya perilaku disposition effect diantaranya 

dapat dilakukan dengan cara : 

a. Berusaha untuk mengontrol emosi dan 

psikologis sehingga analisa dan sistem trading 

yang telah dibuat tidak dilanggar . 

b. Berupaya mengontrol perasaan seperti ingin 

diakui sebagai trader hebat serta perasaan 

cemas dan takut yang berlebihan sehingga tidak 

terlalu terburu-buru dalam menutup transaksi 

profit yang didapat serta menahan posisi 

kerugian yang terlalu lama tanpa adanya 

batasan maksimal kerugian yang siap diterima 

dalam investasinya. 

2. Berhubungan dengan data penelitian menunjukan 

bahwa sebanyak 64,20 % dari trader yang 

mengalami perilaku disposition effect mempunyai 

pengalaman trading dibawah 5 tahun, maka 

hendaknya para trader berusaha mengontrol dan 

meningkatkan pengendalian diri serta emosi dalam 

bertransaksi trading valuta asing, tidak cepat 

mengambil tindakan dikarenakan faktor emosi 

ketika harga bergerak sangat fluktuatif. 
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5.3  Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian 

Mendatang 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini masih terbatas meneliti terhadap 

permasalahan mengenai terdapat tidaknya 

kecenderungan perilaku disposition effect pada 

trader valuta asing dan belum meneliti secara 

detail mengenai dampak atau akibat yang dapat 

ditimbulkan oleh adanya perilaku disposition effect 

terhadap hasil investasi atau hasil trading yang 

dilakukan trader valuta asing.  

2. Proporsi karakteristik data demografi responden 

masih belum maksimal diantaranya adalah 

responden masih didominasi oleh responden 

berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 

sebanyak 81,5 %, serta karakteristik trading 

responden yang menyatakan trader harian 

sebanyak 87,5%, jenis pekerjaan didominasi diluar 

jenis pekerjaan sekuritas mencapai 81,6 % dan 

tingkat pengalaman trading didominasi oleh trader 

dengan tingkat pengalaman kurang dari 5 tahun 

sebanyak 72,8 %. Sehingga, jika didapatkan 

proporsi data karakteristik yang lebih proporsional 

atau sebanding mungkin akan memberikan hasil 

yang berbeda nantinya. 
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Berdasarkan keterbatasan tersebut diatas, maka 

beberapa hal yang dapat dijadikan untuk agenda 

penelitian mendatang antara lain : 

1. Penelitian mendatang dapat melakukan penelitian 

yang lebih mendalam terhadap adanya dampak 

perilaku disposition effect terhadap hasil investasi 

atau hasil trading yang telah dilakukan oleh para 

trader valuta asing. 

2. Memilih responden dengan tingkat karakteristik 

demografi yang lebih proporsional atau sebanding, 

sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih sempurna dari apa yang 

sebelumnya telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


