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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi pada penduduk Kota Batam. 

Sesuai pembahasan pada bab sebelumnya, variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu overconfidence, risk aversion, herding bias, financial literacy 

dan risk tolerance yang terhadap investment decision making pada penduduk Kota 

Batam dengan mengambil 164 responden dalam penelitian ini.  

Hasil uji hipotesis H1 antara overconfidence terhadap investment decision 

making menunjukkan hasil signifikan positif. Dapat disimpulkan bahwa investor 

memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dalam membuat keputusan investasi. 

Sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pikulina (2017), investor 

yang memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap kemampuannya akan memilih 

investasi dengan tingkat resiko yang lebih tinggi. Sedangkan investor yang kurang 

percaya diri, cenderung akan lebih ragu dalam mengambil keputusan investasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada hipotesis H2, 

ditemukan bahwa risk aversion berpengaruh secara signifikan terhadap investment 

decision making. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa investor cenderung 

risk aversion dan mencoba untuk mengambil keputusan investasi yang memiliki 

resiko kerugian yang lebih rendah. Dengan demikian, risk aversion memberikan 

respon positif terhadap investment decision making. 

Hasil uji hipotesis H3 menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel 

herding bias terhadap investment decision making. Hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa semakin seorang investor merasakan ketidakpastian, maka akan semakin 

tinggi keinginannya untuk mempengaruhi keputusan investor lainnya.  

Hasil uji hipotesis H4 menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel 

financial literacy terhadap investment decision making. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi financial literacy yang dimiliki investor, 

maka kemampuan investor untuk mengambil keputusan investasi juga akan 

semakin tinggi, sehingga investor dapat memilih investasi yang memiliki tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi. 

Hasil uji hipotesis H5 menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel 

risk tolerance terhadap investment decision making. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa investor dapat memilih investasi yang berisiko lebih tinggi apabila ia juga 

memiliki tingkat risk tolerance yang tinggi. 

 

5.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang dialami oleh peneliti adalah: 

1. Penyebaran kuesioner hanya dilakukan di Kota Batam, sehingga hasil 

penelitian hanya mencerminkan pemikiran dari masyarakat Kota Batam. 

2. Pengaruh antara variabel independen dan dependen yang diukur pada uji 

Adjusted R
2
 menunjukkan nilai sebesar 44,6% sedangkan sisanya 55,4% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model seperti corporate risk 

management Adam et al. (2015), under confidence Pikulina et al (2017), 

self attribution bias dan downwardly sticky investment Jeong et al. (2018). 
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5.3. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk dilanjutkan 

di penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Memperluas wilayah penelitian yang dilakukan, tidak hanya dilakukan di 

Kota Batam, sehingga peneliti dapat mengetahui lebih luas tentang respon 

dari wilayah penelitian lain serta melibatkan jumlah responden yang lebih 

banyak agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. 

2. Berdasarkan uji Adjusted R
2 

yang dilakukan pada bab sebelumnya 

menunjukkan nilai sebesar 44,6% sedangkan sisanya 55,4% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar model. Oleh karena itu, pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melibatkan variabel lain dalam penelitian 

sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh 

terhadap investment decision making. 
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