
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dengan topik “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

investasi investor di Batam” dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi investor. Variablel dependen dari penelitian 

ini adalah investor decision making, dan variabel independennya berupa firm-

image/self-image, accounting information, neutral information, advocate 

recommendation, dan personal financial needs. Fungsi dari penelitian ini ialah 

untuk melakukan pengecekan tentang faktor apa yang mempengaruhi keputusan 

investasi investor, sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan 

kepada perusahaan, sekuritas, calon investor ataupun investor lainnya dalam 

menentukan keputusan investasi yang akan diambil. 

Setelah melakukan berbagai observasi, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. H1 : Self-Image/Firm-Image berpengaruh signifikan positif terhadap 

investor decision making di Batam 

Berdasarkan nilai signifikan dari variabel self-image/firm-image dapat 

menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel dependen investor decision making. Sehingga H1, self-image/firm-image 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision 

making yaitu memiliki nilai Sig. 0,006 lebih kecil dari 0,05 dan hasil betanya 

adalah 0,141. Penyataan ini sejalan dengan peneliti terdahulu oleh Durga dan 

Jaisanker (2018), Ahmad (2017), Akbar et al. (2016), Kishori dan Kumar (2016), 
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Deo dan Sundar (2015), Isidore dan Christie (2015), C (2014), Jagongo dan 

Mutswenje (2014), Shafi (2014), Akhter dan Ahmed (2013), Ali dan Tariq (2013), 

Bashir et al. (2013), Dharmaja, J, dan V (2012), Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan 

Technological (2012), Kaur dan Vohra (2012), Dawar dan Wadhwa (2011), 

Tamimi dan Kalli (2009), yang juga menyatakan bahwa self-image/firm-image 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision 

making. 

2. H2 : Accounting Information berpengaruh tidak signifikan terhadap 

investor decision making di Batam 

Berdasarkan nilai signifikan dari variabel accounting information dapat 

menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel dependen investor decision making. Sehingga H2, accounting 

information berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen investor 

decision making yaitu memiliki nilai Sig. 0,675. Hasil ini sejalan dengan Akbar et 

al. (2016), Lodhi (2014), Ali dan Tariq (2013), Bashir & Nisar (2013), Tamimi 

dan Kalli (2009), yang juga menyatakan bahwa accounting information 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen investor decision 

making.. 

3. H3 : Neutral Information berpengaruh signifikan positif terhadap 

investor decision making di Batam 

Berdasarkan nilai signifikansi dari variabel neutral information dapat 

menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel dependen investor decision making. Sehingga H3 : dinyatakan 
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berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision 

making yaitu dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan hasil 

beta nya adalah 0,413. Hasil ini sejalan dengan Sarbabidya dan Saha (2018), 

Ahmad (2017), Akbar et al. (2016), Kishori dan Kumar (2016),  Isidore dan 

Christie (2015), Jagongo dan Mutswenje (2014), Shafi (2014), Ali dan Tariq 

(2013), Bashir et al. (2013), Kaur dan Vohra (2012), Dharmaja, J, dan V (2012), 

Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan Technological (2012), Chong dan Lai (2011), 

Dawar dan Wadhwa (2011), Tamimi dan Kalli (2009). 

4. H4 : Advocate Recommendation berpengaruh signifikan positif 

terhadap investor decision making di Batam 

Berdasarkan nilai signifikansi dari variabel advocate recommendation 

dapat menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen investor decision making. Sehingga H4 : dinyatakan 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision 

making yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dinyatakan lebih kecil 

dari 0,05 dan hasil betanya adalah 0,391. Hal ini sejalan dengan Sarbabidya dan 

Saha (2018), Ahmad (2017), Mohamad, Tahir, dan Ahmad (2017), Akbar et al. 

(2016), Kishori dan Kumar (2016), Deo dan Sundar (2015), Isidore dan Christie 

(2015), C (2014), Jagongo dan Mutswenje (2014), Shafi (2014), Akhter dan 

Ahmed (2013), Ali dan Tariq (2013), Bashir et al. (2013), Aduda, Oduor, dan 

Onwonga (2012), Das (2012), Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan Technological 

(2012), Kaur dan Vohra (2012), Dharmaja, J, dan V (2012), Sultana dan 

Pardhasaradhi (2012), Suman & Warne (2012), Chong dan Lai (2011), Dawar dan 
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Wadhwa (2011), Tamimi dan Kalli (2009), Iqbal dan Usmani (2009) 

menyimpulkan bahwa advocate recommendation berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen investor decision making. 

5. H5 : Personal financial needs berpengaruh tidak signifikan terhadap 

investor decision making di Batam 

Berdasarkan nilai signifikan dari variabel personal financial needs dapat 

menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen investor decision making. Sehingga H5 : dinyatakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen investor decision making 

dengan nilai signifikansi 0,400  yang lebih besar dari 0,05. Pernyataan ini sama 

dengan Akbar et al. (2016), C (2014), Ali dan Tariq (2013), yang juga 

menyatakan bahwa variabel independen personal financial needs berpengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel dependen investor decision making. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan menggunakan google form. Hal 

ini mempermudah peneliti dalam membagikan kuesionernya dan juga 

mempermudah responden untuk mengisi pertanyaan yang sudah 

disediakan.  

2. Penulis hanya memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan penelitian ini, 

sehingga waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner ini sangat 

terbatas. Dalam waktu 2 bulan ini, penulis mendapatkan responden 

sebanyak 396 orang, yang semuanya digunakan untuk analisis data. 
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5.3 Rekomendasi 

1. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk 

memyebarkan kuesioner menggunakan berbagai cara, tidak hanya 

menggunakan google form saja. Seperti face to face, yaitu membagikan 

kuesioner secara langsung kepada responden. Karena dengan 

membagikan langsung, akan memperjelas responden dalam mengisi 

kuesioner yang sudah diberikan. Atau dengan kata lain, jika ada 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden, maka akan langsung 

dijelaskan oleh peneliti.  

2. Penulis juga merekomendasikan, agar memiliki waktu yang lebih 

panjang dalam melakukan penelitian ini, supaya bisa mencakup lebih 

banyak orang. Dan juga memperbanyak ukuran sampel, agar dapat 

meningkatkan akurasi dari hasil penelitian ini.  

3. Selain itu, pertanyaan yang dibuat harus lebih spesifik dan bahasa yang 

dipakai harus mudah dipahami oleh responden dalam mengisi pertanyaan 

yang diberikan.  

4. Penelitian ini merekomendasikan kepada para perusahaan, sekuritas, 

calon investor, investor dan peneliti selanjutnya, bahwa dalam penelitian 

ini, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah firm-

image/self-image, neutral information dan advocate recommendation. 
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