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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Dibawah ini adalah kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel overconfidence memiliki 

pengaruh terhadap variabel keputusan investasi. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian oleh Haddad (2011), Alrabadi et al., (2011) dan 

Abdulaziz (2013) Qureshi et al., (2012) dan Bashir et al., (2013),  Qadri & 

Shabbir (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa overconfidence 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki membuat 

investor lebih percaya terhadap keputusan investasi yang diambil.  

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel representativeness bias 

memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan investasi. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Qureshi et al.,(2012) Sohani, I (2012) dan 

Irshad., et al (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

representativeness bias berpengaruh signifikat positif terhadap keputusan  

investasi. Hal ini  disebabkan karena investor memilih saham yang memiliki 

kinerja yang baik dan menghindari saham yang memiliki kinerja yang buruk 

dalam berinvestasi saham. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel loss aversion berpengaruh 

terhadap  variabel keputusan investasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Ton (2011) dan Mahina et al., (2017). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa loss aversion berpengaruh signifikan positif terhadap 
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keputusan investasi. Hal ini dikarenakan pada saat seorang investor 

menghindari terjadinya kerugian, keputusan investasi yang diambil adalah 

investasi yang berkemungkinan besar menguntungkan bagi investor tersebut. 

Sehingga pada saat Loss Aversion meningkat, maka kualitas keputusan 

investasi juga ikut meningkat. 

4. Hasil penelitian membuktkan bahwa variabel availability bias berpengaruh 

terhadap  variabel keputusan investasi. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya oleh Luong dan Thu Ha (2011), Qureshi et 

al., (2012) Nofsingera dan Varmab (2013), Bakar dan Yi (2016) dan Zahid 

Ikram (2016). Hasil penelitian membuktikan bahwa availability bias 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Hal ini 

disebabkan karena ketersediaan informasi tentang saham mudah diperoleh, 

sehingga membuat investor lebih mudah memilih untuk berinvestasi di 

saham yang bagus.  

5.2 Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini belum tentu bisa menggambarkan kondisi yang faktual 

dikarenakan jumlah responden yang sedikit. 

2. Penelitian ini cuma dilakukan pada investor saham di kota Batam, maka 

cuma bisa menggambarkan situasi yang ada di kota Batam. 

3. Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan hanya sedikit investor 

di kota Batam, sehingga hasil penelitian belum tentu bisa menggambarkan 

kondisi yang sama pada semua investor di kota Batam dan tempat lain. 
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5.3 Rekomendasi  

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi pada peneliti yang akan 

datang, perusahaan serta investor yang ada di kota Batam adalah sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan bisa menyertakan responden yang 

lebih banyak supaya data yang diterima lebih tepat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, bisa mengambil sampel dari perusahaan yang 

sudah berkembang di kota Batam misalnya perusahaan terbuka atau 

perusahaan investasi agar perkiraan populasi bisa dilakukan lebih tepat. 

3. Untuk perusahaan, diharapkan bisa lebih memahami faktor-faktor lain yang 

akan menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi 

saham. 

4. Untuk investor, agar lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan berinvestasi saham. 
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