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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini yaitu seperti dibawah 

ini: 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa accounting information mempunyai 

dampak terhadap investment decision. Hasil penelitian ini didukung 

penelitian oleh Mona et al., (2016), Lodhi (2014) dan Taqadus et al., 

(2013). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa accounting information 

berpengaruh signifikan positif terhadap investment decision. Hal ini 

dikarenakan pentingnya suatu informasi akuntansi seperti laporan keuangan 

sebagai pertimbangan investor sebelum berinvestasi.  

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa neutral information mempunyai 

dampak terhadap investment decision. Hasil penelitian ini sama dengan yang 

diteliti oleh Bashir (2013), Mona et al., (2016), Ali & Tariq (2013).  karena 

informasi media berperan penting sebagai acuan investor dalam 

berinvestasi. 

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa firm’s image berpengaruh terhadap 

investment decision. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian                     

Mona et al., (2016), Taqadus et al (2013), serta Ali dan Tariq (2013). 

Variabel ini berpengaruh signifikan karena pentingnya image dari suatu 

perusahaan yang dipertimbangkan oleh seorang investor sebelum 

mengambil keputusan investasi. 

4. Hasil penelitian menyatakan bahwa broker recommendation mempunyai 

pengaruh terhadap investment decision. Hasil penelitian ini sama dengan 
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penelitian yang telah dilakukan oleh Mona et al, (2016), Taqadus (2013), 

Fares dan Khamis (2011). Hal ini dikarenakan investor saham yang selain 

memperoleh banyak informasi terkait investasi saham, juga memperoleh 

saran dari tetangga atau informasi yang lain mengenai penerapan investasi 

di pasar saham.   

5. Hasil penelitian menyatakan bahwa loss aversion mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap investment decision. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Khan (2015), Alquraan et al 

(2016), dan Ton (2011). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan orang 

untuk menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian 

sebanyak dua kali lebih kuat efeknya secara psikologis. 

5.2 Keterbatasan 

Terdapat sejumlah keterbatasan pada penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 

1. Hasil data yang diteliti belum tentu dapat menjelaskan situasi yang 

sebenarnya dilihat dari sedikitnya jumlah responden. 

2. Studi ini baru dilakukan pada investor saham di kota Batam, sehingga 

penelitian hanya mampu menjelaskan kondisi yang terdapat di kota Batam 

dan belum mampu menjelaskan kondisi yang serupa di kota lain. 

3. Responden yang diperoleh masih sebagian kecil dari investor saham kota 

Batam, sehingga hasil penelitian belum mampu menjelaskan situasi yang 

serupa dengan semua investor yang ada di kota Batam dan kota yang lain. 
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5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian di masa mendatang dan 

juga untuk seluruh masyarakat Batam yaitu: 

1. Sebaiknya pada studi berikutnya, melibatkan lebih banyak responden agar 

perolehan data bisa lebih akurat dan lebih banyak. 

2. Sampel juga dapat diambil dari perusahaan yang telah berkembang di kota 

Batam seperti PT terbuka ataupun perusahaan investasi lainnya supaya 

estimasi pengukuran populasi dapat dilakukan lebih akurat. 
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