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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Penulis melakukan uji dan pembahasan tersebut untuk menganalisis faktor 

yang mempengaruhi property investment decision di Kota Batam. Accounting 

information, self image/firm image coindence, neutral information, advocate 

recommendations, dan personal financial need sebagai variabel independen dan 

investment decision sebagai variabel dependen. Kesimpulan dari yang dapat kita 

ambil antara lain: 

1. Accounting information dinyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap keputusan investment decision. Penelitian yang 

telah dilaksanakan juga disetujui oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Ali 

& Tariq (2013) dan Tan et al., (2011). 

2. Self image/firm image coindence dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan 

yang positif terhadap investment decision. Penelitian yang telah 

dilaksanakan juga disetujui oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Kashif 

Arif (2015), Nagy(2014), Rizvi & Abrar (2015), Bashir et al., (2013), 

Bashir et al., (2013), dan Ali & Tariq (2013). 

3. Neutral information dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan yang positif 

terhadap investment decision. Penelitian yang telah dilaksanakan juga 

disetujui oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Nagy (2014), Ghani et al., 

(2012), Chong & Lai (2011), Ali & Tariq (2013), Hvidkjaer and O’Hara 

(2010), Hughes (2009), dan Kashif Arif (2015). 
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4. Advocate recommendations dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan yang 

positif terhadap investment decision. Penelitian yang telah dilaksanakan juga 

disetujui oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Nagy(2014), Ghani et al., 

(2012), Chong & Lai (2011), Sultana & Pardhasaradhi (2012), Ali & Tariq 

(2013), Sultana & Pardhasaradhi (2012), Brijal (2009), Toral (2012), dan 

Kaleem et al., (2009). 

5. Personal financial need dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan yang 

positif terhadap investment decision. Penelitian yang telah dilaksanakan juga 

disetujui oleh beberapa peneliti antara lain yaitu Nagy(2014) Husain & 

Nasrin (2012), dan Ghani et al., (2012).  

 

5.2  Keterbatasan 

 Keterbatasan dari penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada investor yang ditemui di Kota 

Batam. 

2. Pengaruh antara variabel independen terhadap investment decision 

ditunjukkan dengan hasil uji 76,6% dan sisanya sebesar 23,4% dipengaruhi 

variable/faktor lainnya. 

3. Terdapat responden-responden yang mengisi pertanyaan kuesioner dengan 

tidak benar ataupun tanpa pertimbangan sehingga peneliti tidak dapat 

mendapatkan data yang akurat. 
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5.3  Rekomendasi 

 Yang terakhir ada empat rekomendasi yang dapat dianjurkan ke untuk 

penelitian lainnya atau penelitian kedepannya antara lain: 

1.  Mengambil sampel investor di luar Batam dan sampel yang lebih banyak 

lagi.  

2.  Waktu penelitiannya lebih diperpanjang sehingga dapat lebih memperdalam 

penelitian yang dilakukan seperti menambah variable lainnya yang 

mendukung penelitian ini.  

3. Bagi pihak pengembang properti agar dapat menggunakan penelitian 

tersebut untuk mendalami tentang perilaku investor yang berguna untuk 

strategi penjualan pengembang. 
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