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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian berikut dibuat untuk menganalisiskan pengaruhnya faktor-faktor 

yang akan mempengaruhi investment decision logam mulia pada Kota Batam. 

Ada beberapa variabel-variabel bebas, yakni accounting information, self-image, 

neutral information, advocate recommendation dan personal financial needs dan 

untuk variabel terikatnya, yaitu investment decision. Ada beberapa kesimpulan 

untuk hasil penelitian tersebut, sebagai berikut: 

1. Accounting information terdapat pengaruh signifikan positif kepada 

keputusan investment decision. Hasil penelitian berikut didukungkan oleh 

penelitian Anna et al. (2008), Easley et al. (2010) dan Merika (2008), dan 

Chong dan Lai (2011). 

2. Self image/firm image coincidence memiliki efek signifikan positif pada 

investment decision. Hasil penelitian tersebut didukungkan oleh penelitian 

Lolyn et al. (2013), Bashir et al. (2013), Ali dan Tariq (2013), dan Bennet et 

al. (2011). 

3. Advocate recommendation mempunyai pengaruh signifikan positif kepada 

investment decision. Hasil penelitian tersebut didukungkan oleh penelitian 

Kaleem et al., (2009), Sultana dan Pardhasaradhi (2012), Chong dan Lai 

(2011). 
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4. Neutral information terdapatnya pengaruh signifikan negatif kepada 

investment decision. Hasil penelitian tersebut diungkapkan oleh Isidore dan 

Christie (2015). 

5. Personal financial need memiliki pengaruh signifikan positif kepada 

investment decision. Hasil dari penelitian berikut diungkapkan oleh 

penelitian Hussain dan Nasrin (2012). 

5.2  Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:  

1. Penelitian hanya mengambil sampel atau data responden terhadap investor-

investor yang berada di Kota Batam atau ditemui di Kota Batam. 

2. Jangka waktu yang terbatas untuk penyebaran sampel atau kuesioner yang 

kurang panjang sehingga jumlah sampel terbatas. 

3. Keterbatasan dari nilai koefisien determinasi tersebut hanya sebesar 21,2% 

saja, karena masih terdapat banyak faktor-faktor lainnya yang terdapat 

mempengaruhi investment decision pada masyarakat Kota Batam.  

5.3  Rekomendasi 

Terdapat beberapa saran/rekomendasi yang dapat disampaikan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu:  

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan perusahaan dapat meneliti lebih lanjut tentang keputusan 

investasi para investor baik di Kota Batam maupun Kota lainnya yang 

berinvestasi di perusahaan tersebut. 
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2. Bagi investor 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, investor dapat lebih berhati-hati 

dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan investasi logam emas tersebut agar tidak mengalami kerugian 

dikemudian hari. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

  Untuk penulis atau penelitan berikutnya sebaiknya dilakukan dalam jangka 

waktu yang lebih lama agar dapat mengoleksi data yang lebih banyak. 
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