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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melaksakan penelitian dan analisis terperinci dalam bab 

sebelumnya tentang faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi seperti 

faktor demografi, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial, faktor 

organisasi. Yang dilakukan pada responden sebanyak 360 responden yang 

merupakan responden yang memiliki penghasilan sendiri (Pengusaha dan pekerja) 

di Kota Batam, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor demografi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi. Hasil dari pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

menurut Rani (2014), Shafi (2014), Amarjit et al., (2012).  Hasil penelitian 

menurut Aruna & Rajashekar (2016), Shetty et al., (2017), Alquraan et al., 

(2016) tidak signifikan. 

2. Faktor ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi. Hasil pengujian ini  konsisten dengan hasil penelitian menurut 

Sarwar & Afaf (2016), Rani (2014), Mwakapala et al., (2014). Hasil 

penelitian menurut Aruna & Rajashekar (2016) adalah tidak signifikan. 

3. Faktor psikologi berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian menurut Sarwar & 

Afaf (2016), Rani (2014), Ton & Dao (2014), Mwakapala (2014). Hasil 

dari penelitian ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
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investasi, karena berdasarkan hasil penelitian dari Aruna & Rajashekar 

(2016). 

4. Faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Aruna & Rajashekar 

(2016). Hasil pengujian menurut Rani (2014), Higham (2016).  

menyatakan signifikan terhadap keputusan investasi. 

5. Faktor organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Aruna & 

Rajashekar (2016). Hasil pengujian menurut Chen et al., (2018) dan Zhang 

(2012) menyatakan signifikan. 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Penelitian yang telah dilaksanakan masih dalam lingkungan yang 

dikategorikan cukup sempit yaitu hanya berada di sebuah pulau yang 

bernama kota Batam dan diprioritaskan kepada pengusaha dan pekerja 

saja, jadi data yang didapatkan tidak begitu akurat. 

2. Dikarenakan keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data ini dari 

kuesioner, maka jumlah responden yang mengisi kuesioner masih sangat 

sedikit. 
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5.3 Saran 

 Hasil dari penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa masih terdapat 

banyaknya perbaikan dalam penelitian ini, jadi peneliti berharap untuk penelitian 

ini pada selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk dapat melaksanakan penelitian 

pada keseluruhan lapisan masyarakat secara luas dan merata agar hasil yang 

didapatkan lebih maksimal dan akurat. 
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