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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis Self-image/firm image tidak memiliki 

pengaruh signifikan  terhadap keputusan investasi unitlink, dapat di lihat dari 

uji t di mana nilai signifikansi 0,493 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghani et al., (2012), 

Kishori (2016), Bashir et al.,  (2013), Sultana (2012), Mona et al., (2016), dan  

Akhtar et al., (2011) dimana self-image/firm image memiliki signifikan 

positif terhadap keputusan investasi unitlink. Hal ini disebabkan karena 

pentingnya suatu citra perusahaan terkenal dikalangan investor sehingga akan 

meningkatnya investor dalam mengambil keputusan investasi. 

2. Hasil pengujian pada hipotesis Accounting information (informasi akuntansi) 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap keputusan investasi unitlink. 

Dapat dilihat dari tabel 4.14 di mana hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2015), Bashir & Nisar (2013). Beda 

halnya dengan penelitian dari Bashir et al.,  (2013), dan Akthar et al., (2011), 

Sultana & Pardhasardhi (2012), dan Akhtar & Ahmed (2013) yang 

menyatakan bahwa accounting information (informasi akuntansi) 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi unitlink.  

3. Hasil pengujian pada hipotesis Neutral information (informasi netral) 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap keputusan investasi unitlink. 
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dapat di lihat dari tabel 4.14 di mana hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian dari Akhbar et al., (2016), Bashir et al., (2013), Sultana & 

Pradhasardhi (2012). Hal ini sebabkan karena tidak semua informasi dari 

media massa maupun internet 100% benar adanya, Oleh sebab itu, hipotesis 

yang diberikan peneliti tidak sesuai dengan hasil dari penelitian ini. Beda 

halnya dengan penelitian dari Arif (2015) yang menyatakan bahwa Neutral 

information (informasi netral) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi unitlink. 

4. Hasil pengujian pada hipotesis Advocate information (rekomendasi advokat) 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap keputusan investasi unitlink. 

dapat di lihat dari tabel 4.14 dimana nilai signifikansi 0,159 lebih besar dari 

0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Sultan & 

Pardhasaradhi (2012). Beda halnya dengan  penelitian dari Mona et al., 

(2016), dan Bashir et al., (2013) menyatakan bahwa advocate information 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Dapat dikatakan 

bahwa advocate information melalui orang-orang terdekat,keluarga maupun 

teman dari broker / analisis mengenai keuangan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi.  

5. Hasil pengujian pada hipotesis Personal financial needs (kebutuhan & 

keuangan pribadi) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi. Hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian Bashir et al., 

(2013), Sultana & Pardhasardhi (2012), dan Akhtar & Ahmed (2012) dimana 

Personal financial needs (kebutuhan & keuangan pribadi) berpengaruh 
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positif terhadap keputusan investasi unitlink. Yang meliputi informasi 

mengenai hasil dari investasi untuk memenuhi keuangan pribadi, keinginan 

diversifikasi dengan membeli saham beda sektor, melihat altenatif investasi 

lain selain yang telah dimiliki dengan melakukan perbandingan alternatif 

investasi lainnya. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini. penelitian memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Responden dalam penelitian ini hanya sedikit masyarakat kota batam, 

sehingga belum tentu dapat mencerminkan keadaan yang serupa dengan 

seluruh masyarakat yang di kota batam maupun tempat lainnya.  

2. Jumlah sampel yang diperoleh belum tentu dapat mencerminkan keadaan 

sebenarnya karena jumlah responden yang relatif sedikit. 

5.3 Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan dalam penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menggunakan sample yang lebih banyak untuk penelitian selanjutnya. 

b. Menambah variabel yang ada. 

 

Susita, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor dalam Keputusan Investasi Unitlink di Kota Batam, 2019 
UIB Repository@2019




