
BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 Eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah urutan penyajian informasi dan jenis kelamin dapat 

menimbulkan recency bias pada investor dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham. Hasil temuan eksperimen ini menunjukkan 

bahwa urutan penyajian informasi menimbulkan recency bias dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham. Sebaliknya, perbedaan 

jenis kelamin tidak menimbulkan recency bias dalam pengambilan 

keputusan investasi saham. 

 

5.2. Implikasi  

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Recency bias dalam melakukan keputusan membeli saham diartikan 

sebagai keputusan bias yang dilakukan investor karena hanya mementingkan 

informasi-informasi fundamental terbaru dibandingkan dengan informasi-

informasi fundamental terdahulu sebelum memutuskan untuk membeli 

saham (Lee, O’Brien, & Sivaramakrishnan, 2007; Shefriend & Belotty, 

2007). Selanjutnya, Tsetsos, Konstantinos, Nick dan Marius (2012) 

mengungkapkan bahwa terjadinya recency bias disebabkan oleh efek 

recency (recency effect) yang terjadi karena adanya kecenderungan individu 

dalam melakukan penilaian (jugment) lebih dipengaruhi oleh informasi yang 

terakhir dilihat atau didengar. Faktor ini timbul karena individu cenderung 



lebih mempercayai informasi atau pengetahuan tentang peristiwa yang baru 

diperoleh. 

Hasil temuan eksperimen ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kudryavtsev, Cohen, dan Hon-Snir (2012) 

yang menjelaskan bahwa urutan penyajian informasi dapat menyebabkan 

terjadinya recency bias pada individu dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi saham. Akan tetapi, hasil temuan eksperimen ini berbeda 

dengan hasil penelitian Brunel dan Nelson (2003), Liersch (2003), Cotton 

dan Price (2006), Commonwealth of Australia (2008), Suetens dan Tyran 

(2011), serta Prast, et al. (2014) yang menjelaskan bahwa perbedaan jenis 

kelamin menimbulkan recency bias pada individu (investor) dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham. 

 

5.2.2. Implikasi terapan 

Berdasarkan pada hasil temuan dalam eksperimen ini, maka dapat 

dinyatakan bahwa investor yang mengalami recency bias dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi saham akan menghasilkan investasi saham 

yang dapat merugikan investor. Oleh karena itu, sebaiknya investor 

melakukan analisis terlebih dahulu terhadap informasi yang diperoleh, agar 

tidak mengalami recency bias dalam melakukan keputusan investasi saham 

pada saham emiten yang dipilih. 

 

 



5.3. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: (1) 

Adanya kecenderungan kepribadian investor yang lebih mengingat peristiwa 

atau informasi yang terakhir diperoleh dan (2) kecerdasan intelektual yang 

dimiliki investor memiliki keterbatasan dalam mengingat peristiwa atau 

informasi pada hal-hal yang sebelumnya telah terjadi, sehingga lebih 

cenderung mengingat pada peristiwa atau informasi yang baru terjadi 

(informasi terakhir yang membekas dalam benak investor). Saran yang 

diajukan untuk penelitian mendatang diharapkan: (1) Penelitian selanjutnya 

dapat menguji beberapa informasi yang diindikasikan mempunyai pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham, yaitu informasi keuangan 

(laporan keuangan) dan informasi non keuangan. (2) Penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan faktor-faktor lain, misalnya dengan menambahkan 

urutan penyajian informasi secara Step by Step (sekuensial), faktor demografi 

(etnis, Marital status, dll), dan faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan 

terjadinya recency bias pada investor dalam melakukan keputusan investasi 

saham. 

 


