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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.3 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis mempunyai misi untuk mencari 

tahu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen 

(information asymmetry, availability bias, representative bias, anchoring, dan 

risk aversion) terhadap variabel dependen yaitu gold investment decision. Hasil 

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Information asymmetry mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

pada gold investment decision. Yang artinya, seseorang mempunyai 

informasi yang lebih banyak mengenai investasi yang membantunya 

dalam keputusan investasi.  

2. Availability bias mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap 

gold investment decision. Maka dari itu, seseorang dalam penelitian ini 

menggunakan informasi-informasi yang tersedia sebagai patokan 

dalam membuat sebuah keputusan investasi. 

3. Representative bias terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 

investment decision yang dapat diartikan seseorang cenderung tidak 

menggunakan trend dalam investasi emas ini sebagai patokan dalam 

keputusan investasi.  

4. Anchoring terbukti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

gold investment decision yang dimana dapat diartikan bahwa seseorang 

tidak menggunakan informasi awal saja sebagai patokan dalam 
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pembuatan keputusan investasi namun terus menerus menggali 

informasi yang lebih dalam mengenai informasi produk investasi 

tersebut.  

5. Risk aversion tidak bersignifikan terhadap gold investment decision 

yang dimana dapat diartikan bahwa seseorang tidak terpengaruhi oleh 

resiko dalam berinvestasi dan ingin terus berinvestasi dalam produk 

investasi tersebut. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya mewakili masyarakat Kota Batam dalam membuat 

keputusan investasi.  

2. Masih ada variable independen lain yang dapat digunakan sebagai 

pengukur dalam berinvestasi emas batangan antam.     

 

5.3 Rekomendasi 

1. Penelitian lanjutan peneliti dapat memperluas sample yang mencakup 

populasi yang lebih besar.  

2. Peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan variabel independen 

lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap investasi emas batangan 

antam. 
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