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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi Investment Decision pada investor saham di Kota Batam. 

Overconfidence, disclosure, past performance, advice, dan investor’s competence 

adalah faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut 

diambil dengan menggunakan teori dari Chitra dan Jayashree (2014), Arif dan 

Khan (2012), Brahmabatt et al., (2012), dan Albaradi et al., (2011). 

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa variabel overconfidence, 

disclosure, past performance, advice, dan investor’s competence mempengaruhi 

investment decision pada investor saham di Kota Batam. Beberapa hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan. 

Overconfidence memiliki pengaruh signifikan positif disebabkan oleh 

tingkat kepercayaan diri yang tinggi pada investor. Hal ini berarti bahwa investor 

yakin atas keputusan investasinya akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya. 

Konsisten dengan hasil penelitian dari Alrabadi, Al-Gharaibeh, dan Ziad (2011), 

Havlíček dan Jithendranathan (2013), dan Patrick, Tavershima, dan Eje (2017). 

Disclosure memiliki pengaruh signifikan positif disebabkan oleh 

ketersediaan informasi pada saham yang akan digunakan oleh investor sebagai 

alat untuk membuat keputusan investasi. Semakin tepat informasi yang 

dipublikasikan, maka keputusan investasi akan menjadi lebih tepat. Konsisten 

dengan hasil penelitian dari Chandra dan Kumar (2011), Ghalandari dan 
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Ghahremanpour (2013), Tan dan Liu (2017), dan Hillenbrand dan Schmelzer 

(2017). 

Past Performance tidak memiliki pengaruh signifikan dikarenakan oleh 

adanya informasi kinerja suatu saham pada masa lalu tidak mencerminkan kinerja 

saham pada masa yang akan datang. Tidak konsisten dengan penelitian dari Gupta 

dan Jithendranathan (2012), Kadariya (2012), Ali dan Ur Rehman (2013), 

Mukarushema, Kule, dan Mbabazize (2016), Patrick I, Tavershima, dan Eje 

(2017). 

Advice berpengaruh signifikan negatif dikarenakan oleh suatu pendapat 

ataupun saran dari seorang ahli, teman maupun keluarga yang berpengalam di 

bidang investasi akan sangat membantu seorang investor untuk melakukan suatu 

keputusan investasi. Akan tetapi semakin banyak saran yang berbeda-beda dapat 

membuat investor binggung terhadap keputusan yang akan diambilnya. Tidak 

konsisten dengan penelitian dari Sultana dan Pardhasaradhi (2012), Jagongo dan 

Mutswenje (2014), Shinde dan Zanvar (2014), Kimeu, Anyango, dan Rotich 

(2016). 

Investor’s Competence berpengaruh signifikan positing dikarenakan oleh 

semakin tinggi pengetahuan dan pengalaman seorang investor maka keputusan 

investasi yang dibuat akan menghasilkan hasil yang baik. Konsisten dengan 

penelitian dari Brahmabhatt, Kumari, dan Malekar (2012), Hon (2012), Kadariya 

(2012), Bachmann dan Hens (2013), dan Liivamägi (2016). 
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5.2 Keterbatasan 

Pada penelitian ini adapun beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1) Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukan pengaruh faktor 

overconfidence, disclosure, past performance, advice dan investor’s 

competence terhadap investment decision investor sebesar 52,2%, sehingga 

masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi investment decision yang tidak 

diteliti pada penelitian ini seperti Risk Attitudes, Regret Aversion dan Loss 

Aversion yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. (Sukheja, 2016; Chitra 

dan Jayashree 2014; Bashir, Rasheed, Raftar, Fatima, dan Maqsood, 2013). 

5.3 Rekomendasi 

Dengan adanya penelitian ini yang membuktikan adanya pengaruh 

variabel dalam model penelitian yang sesuai, maka dari itu penulis menyarankan 

beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

1.  Untuk investor agar mempertimbangkan hasil dari penelitian ini 

sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi saham. 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel pada 

penelitiannya agar hasil dari penelitian selanjutnya akan lebih akurat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang tidak 

ada di penelitian ini. 
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