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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis pengaruh 

variabel overconfidence, representative, regret aversion, mental accounting, dan 

herding sebagai variabel independen terhadap keputusan investasi reksa dana 

sebagai variabel dependen pada masyarakat di Kota Batam. Survei dilakukan 

terhadap para investor di Kota Batam yang melakukan investasi reksa dana. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi reksa dana. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu dari Lad dan Tailor (2018), Wong dan Nwude (2018), Rehan 

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

Joseph (2017), Mallik et al. (2017), Alquraan et al. (2016), Kimeu et al. 

(2016), Ghelichi et al. (2016), Bakar dan Yi (2016), Menike et al. (2015), 

Kansal dan Singh (2015), Farooq dan Sajid (2015), Tripathy (2014), 

Kengatharan dan Kengatharan (2014), Phan dan Zhou (2014), Waweru et 

al. (2014), Chaffai dan Medhioub (2014), Ngoc (2014), Chitra dan 

Jayashree (2014), Bashir et al. (2013), Qureshi et al. (2012), serta 

Masomi dan Ghayekhloo (2011). 

2. Representative berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi reksa dana. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu dari Rasheed et al. (2018), Lad dan Tailor (2018), Pandey dan 
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Jessica (2018), Rehan dan Umer (2017), Antony dan Joseph (2017), 

Subramaniam dan Velnampy (2017), Ikram (2016), Menike et al. (2015), 

Farooq dan Sajid (2015), Chitra dan Jayashree (2014), Chaffai dan 

Medhioub (2014), Waweru et al. (2014), Rekik dan Boujelbene (2013), 

Qureshi et al. (2012), serta Masomi dan Ghayekhloo (2011). 

3. Regret aversion berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi reksa dana. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu dari Lad dan Tailor (2018), Pandey dan Jessica (2018), Rehan 

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

Joseph (2017), Kimeu et al. (2016), Gupta dan Ahmed (2016), Alquraan 

et al. (2016), Kansal dan Singh (2015), Menike et al. (2015), Waweru et 

al. (2014), Kengatharan dan Kengatharan (2014), Tripathy (2014), serta 

Ngoc (2014). 

4. Mental accounting berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi reksa dana. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu dari Lad dan Tailor (2018), Wong dan Nwude (2018), Antony 

dan Joseph (2017), Kimeu et al. (2016), Kansal dan Singh (2015), 

Waweru et al. (2014), Ngoc (2014), Chaffai dan Medhioub (2014), serta 

Rekik dan Boujelbene (2013). 

5. Herding tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

investasi reksa dana. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu dari Gupta dan Ahmed (2016), Bakar dan Yi (2016), Alquraan 

et al. (2016), serta Ton dan Dao (2014). 
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5.2. Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan pada sampel penelitian yang belum bisa mewakili dari 

keseluruhan keadaan sebenarnya karena sampel tersebut hanya terdiri 

dari sebagian masyarakat yang berinvestasi reksa dana di Kota Batam.  

2. Keterbatasan dalam penyebaran kuisioner penelitian melalui perantara 

yang menyebabkan peneliti tidak berhadapan secara langsung dengan 

responden, sehingga memungkinkan terjadinya hal lain yang  

menyebabkan responden tidak mengisi kuisioner sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

 

5.3. Saran 

Saran yang ingin peneliti memberikan kepada peneliti lainnya untuk 

digunakan pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Memperbanyak ataupun meneliti variabel penelitian lainnya di luar 

variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini yang mendukung 

untuk digunakan dalam penelitian keputusan investasi reksa dana 

selanjutnya. 

2. Memperbanyak jurnal pendukung sebagai referensi dalam penelitian, 

sehingga dapat mengurangi kesulitan dalam meningkatkan pemahaman 

dari penelitian dan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Ervina, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Reksa Dana pada Masyarakat di Kota Batam, 
2019 
UIB Repository©2019



66 

 

Universitas Internasional Batam 

 

3. Bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan reksa dana agar dapat 

memanfaatkan hasil penelitian dalam penerapan strategi untuk 

melakukan penawaran investasi. 
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