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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan analisis dan penelitian yang mendalam pada bab 

sebelumnya tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi 

seperti faktor literasi keuangan, informasi akuntansi, informasi netral, 

rekomendasi advokat dan preferensi risiko yang dilakukan pada responden 

sebanyak 261 orang yang merupakan mahasiswa investor saham di Kota Batam, 

maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) : Literasi keuangan 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Akhtar et al., (2011), Aren 

dan Aydemir (2015), Bashir dan Nisar (2013), Fachrudin dan Fachrudin 

(2016), Jain dan Mandot (2012), Kabra et al., (2010), Lubis et al., (2015), 

Rizvi dan Abrar (2015) yang menyimpulkan bahwa pengaruh literasi 

keuangan terhadap keputusan investasi adalah signifikan positif. 

2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) : Informasi akuntansi 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Ahmad (2017), Akbar et 

al., (2016), Akhtar et al., (2011), Akhter dan Ahmed (2013), Bashir et al., 

2013), Rizvi dan Abrar (2015), Sultana dan Pardhasaradhi (2012), Chong 

dan Lai (2011) yang menyatakan bahwa pengaruh informasi akuntansi 

terhadap keputusan investasi adalah signifikan positif. 
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3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) : Rekomendasi advokat tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Ahmad (2017), Akbar et al., (2016), Arif (2015), 

Bashir et al., (2013), Chong dan Lai (2011), Velumoni dan Rau (2015) 

yang mengatakan bahwa rekomendasi advokat tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi. 

4. Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) : Informasi netral tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil pengujian ini 

didukung oleh hasil dari penelitian dari Ahmad (2017), Arif (2015), Aruna 

dan Rajashekar (2016), Chong dan Lai (2011), Joseph dan Ali (2015), 

Kengatharan dan Kengatharan (2014) yang mengatakan bahwa informasi 

netral tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

5. Hasil pengujian pada hipotesis kelima (H5) : Preferensi risiko berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hasil pengujian ini 

didukung oleh hasil penelitian dari Alquraan et al., (2016), Farayibi, 

(2015), Kabra et al., (2010), Modi (2015), Sarkar dan Sahu (2017), Sindhu 

dan Kumar, (2014), Ton dan Dao, (2014), Ton dan Nguyen, (2014) yang 

mengatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan investasi. 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu : 
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1. Jumlah responden yang mengisi kuesioner penelitian ini masih sangat 

sedikit karena keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data dari 

kuesioner. 

2. Penelitian yang dilakukan masih dalam lingkungan yang cukup kecil yaitu 

hanya dalam Kota Batam dan dikhususkan pada mahasiswa sehingga data 

yang didapatkan masih tidak begitu akurat. 

3. Keterbatasan dari nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 20,2% 

yang dikarenakan masih banyaknya faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan investasi dari masyarakat Kota Batam. 

 

5.3 Saran 

 Hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, dapat 

dilihat bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam penelitian ini, sehingga 

peneliti mengharapkan agar penelitian seterusnya dapat memperhitungkan untuk 

melakukan penelitian pada seluruh lapisan masyarakat secara merata agar hasil 

yang dicapai lebih akurat. Selain itu, peneliti juga berharap pada penelitian 

selanjutnya digunakan lebih banyak variabel yang dapat menggambarkan setiap 

individu yang melakukan investasi terhadap saham seperti attitude, regret and 

remorse, experience, bias, overconfidence, teknologi dan variabel lainnya agar 

hasil yang didapat lebih maksimal. 
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