
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Peneliti mencoba untuk menganalisa faktor-faktor bias dalam diri 

seseorang (representative bias, availability bias, anchoring dan adjustment bias, 

dan overconfidence bias) yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi investor saham di Kota Batam yang dimoderasi oleh locus of control. 

Kesimpulan dirancang berdasarkan hasil yang didapat dari pengolahaan data dan 

analisis serta pembahasan yang telah dilakukan di bab empat. Maka terdapat enam 

buah kesimpulan yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Representative bias memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada Investor di Kota Batam. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasheed et al. 

(2018), H. H. Khan et al. (2017), Antony dan Joseph (2017), Abdin et al. 

(2017), Fachrudin et al. (2017), Rehan dan Umer (2017), Parveen dan 

Siddiqui (2017), Manuel dan Mathew (2017), Subramaniam dan 

Velnampy (2017), Aziz dan Khan (2016), Irshad et al. (2016), Ikram 

(2016), Toma (2015), Onsomu (2014), dan Nada dan Moa’mer (2013). 

2. Availability bias memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada Investor di Kota Batam. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasheed et al. 

(2018), Abdin et al. (2017), H. H. Khan et al. (2017), Fachrudin et al. 

(2017), Subramaniam dan Velnampy (2017), Bakar dan Yi (2016), 

Universitas Internasional Batam 

 

85 
Candra, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham pada Investor di Kota 
Batam yang Dimoderasi oleh Locus of Control 
UIB repository @2019



86 
 

Fatima dan Waqas, (2016), Yaowen dan Suqing (2015), Zat dan Khan 

(2015), Onsomu (2014), dan Nada dan Moa’mer (2013). 

3. Anchoring dan adjustment bias memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham pada Investor di Kota 

Batam. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh H. H. 

Khan et al. (2017), Parveen dan Siddiqui (2017), Rehan dan Umer 

(2017), Usman et al. (2017), Aziz dan Khan (2016), Talha et al. (2015), 

Ishfaq dan Anjum (2015), Matsumoto et al. (2013), dan Nada dan 

Moa’mer (2013). 

4. Overconfidence bias memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada Investor di Kota Batam. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanojia et al. 

(2018), Abdin et al. (2017), Antony dan Joseph (2017), A. R. Khan et al. 

(2017), Rehan dan Umer (2017), Subramaniam dan Velnampy (2017), 

Alquraan et al. (2016), Aziz dan Khan (2016), Bakar dan Yi (2016), 

Talha et al. (2015), Yaowen dan Suqing (2015), Grover dan Singh 

(2015), Toma (2015), Riaz dan Iqbal (2015), Qadri dan Shabbir (2014), 

Kafayat (2014), Nada dan Moa’mer (2013), Taqqadus Bashir et al. 

(2013), Lakshmi et al. (2013), Lambert et al. (2012), dan Lin (2011). 

5. Semakin tinggi locus of control tidak mampu memoderasi atau 

memperkuat hubungan antara representative bias terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rasheed et al. (2018). 
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6. Semakin tinggi locus of control tidak mampu memoderasi atau 

memperkuat hubungan antara availability bias terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikram (2016) dan  

Rasheed et al. (2018). 

 

5.2 Keterbatasan 

Setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan yang hampir sama maupun 

berbeda, dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa 

keterbatasan yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuesioner hardcopy berfokus dilakukan di Galeri Investasi 

yang kebanyakan hanya dikunjungi oleh mahasiswa walaupun Galeri 

Investasi bersifat terbuka dan umum. 

2. Keterbatasan waktu dalam melakukan penyebaran kuesioner dan 

penelitian secara langsung ke Sekuritas yang ada di Kota Batam. 

3. Beberapa responden kurang tertarik dan mendukung dalam penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, sehingga angket yang disebarkan oleh 

peneliti beberapa lembar diisi dengan tanpa pertimbangan atau tidak 

lengkap. 

  

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi dibutuhkan untuk menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian yang akan dilaksanakan dengan topik yang serupa 
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atau sama kedepannya agar menjadi penelitian yang lebih baik. Setelah 

melaksanakan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang 

mungkin akan sangat membantu penelitian yang dilakukan kedepannya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan variabel moderasi locus of control sebagai variabel 

independen, karena adjusted R square yang cukup tinggi saat pengujian 

MRA dapat mengindikasikan adanya hubungan antara locus of control 

dan pengambilan keputusan investasi secara langsung, hal ini tentu akan 

sangat menarik untuk diteliti kedepannya. 

2. Penambahan variabel lain untuk memperkuat penganalisaan mengenai 

faktor-faktor kepribadian dan perilaku seseorang yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi. Variabel yang memungkinkan seperti 

financial attitude, big five personality, dan hindsight bias. Financial 

attitude adalah kecendrungan psikologi yang diekspresikan dalam 

menyimpan dan menggunakan uang. Big five personality adalah 

pendekatan dalam psikologi kepribadian yang mengelompokan sifat 

kepribadian dengan analisis faktor. Hindsight bias merupakan kondisi 

dimana individu yang terlalu percaya diri dengan kemampuan diri sendiri 

setelah mampu mempelajari sesuatu. Dan masih banyak variabel lain 

yang dapat dimasukkan untuk kedepannya baik sebagai independen 

maupun moderasi ataupun mediasi. 

3. Memperluas penyebaran kuesioner bukan hanya di Galeri Investasi, 

tetapi mencoba untuk melakukan penyebaran di beberapa sekuritas yang 
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ada di Kota Batam seperti Indo Premier Sekuritas, Kresna Sekuritas, 

MNC Sekuritas, dan lainnya. Salah satu tujuannya adalah untuk lebih 

memperluas target responden. 

4. Mencoba untuk memperluas waktu dan referensi dalam mengumpulkan 

data melalui cara yang lebih efektif dan efisien agar memperoleh 

responden yang berbobot yang benar-benar sesuai dengan sampel 

penelitian serta memperbanyak responden agar dapat mendukung proses 

pelaksanaan penelitian yang lebih baik. 
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