
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara variabel independen 

yang terdiri dari accounting information, advocate recommendation, neutral 

information, firm’s image, dan personal financial needs terhadap variabel 

dependen yakni investment decision. Dari hasil analisis dengan sampel investor di 

Kota Batam, dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Hipotesis 1 (H-1) ditolak. Variabel accounting information tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel investment decision (Sig. 0,301). 

Artinya, investor di Batam kurang memperhatikan informasi hasil proses 

akuntansi dalam mengambil keputusan investasi saham. Hal ini dapat 

disebabkan oleh minimnya pengetahui akan laporan keuangan oleh 

investor di Kota Batam. Selain itu, bisa juga dikarenakan gaya berinvestasi 

investor yang melakukan proses jual beli dengan cepat (trading) sehingga 

analisis laporan keuangan yang termasuk dalam analisis fundamental 

kurang diperhatikan oleh investor. 

2. Hipotesis 2 (H-2) diterima. Variabel advocate recommendation 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel investment decision (Sig. 

0,002). Artinya, investor di Batam dalam mengambil keputusan investasi 

saham memperhatikan rekomendasi maupun saran dari investor lainnya. 

Hasil ini menunjukkan bahwa broker maupun kerabat dari investor di Kota 

Batam memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan investasi. 
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Saran maupun keputusan yang diambil oleh kerabatnya bisa membuat 

investor tersebut untuk mengikuti keputusan yang sama. 

3. Hipotesis 3 (H-3) diterima. Variabel neutral information berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel investment decision (Sig. 0,000). 

Artinya, investor di Batam dalam mengambil keputusan investasi saham 

mempertimbangkan informasi-informasi yang didapat dari sumber yang 

bersifat netral. Informasi ini termasuk informasi dari internet, informasi 

dari media terpercaya, fluktuasi indeks saham, kondisi keuangan terkini, 

dan sebagainya. 

4. Hipotesis 4 (H-4) diterima. Variabel firm’s image berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel investment decision (Sig. 0,001). Artinya, 

investor di Batam dalam mengambil keputusan investasi saham 

memperhatikan citra dan reputasi dari perusahaan yang akan dibeli 

sahamnya. Citra perusahaan yang diperhatikan mencakup manajemen 

perusahaan, latar belakang dan sejarah perusahaan, serta citra produk atau 

jasa yang dipasarkan. 

5. Hipotesis 5 (H-5) diterima. Variabel personal financial needs berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel investment decision (Sig. 0,005). 

Artinya, investor di Batam mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan 

finansial dirinya dalam mengambil keputusan investasi saham. Kebutuhan 

tersebut antara lain adalah gaya investasi, ketersediaan modal, tujuan 

investasi, serta perencanaan keuangan investor tersebut. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Didalam menjalankankan riset ini, terdapat kekurangan karena beberapa 

hal. Hal ini mengakibatkan ketidaksempurnaan pada riset ini. Keterbatasan 

tersebut adalah tidak adanya pertanyaan terbuka atau open-ended question yang 

memungkinkan peneliti untuk mengetahui lebih banyak mengenai latar belakang 

atau alasan responden dalam mengisi jawaban kuesioner. Sementara itu, riset ini 

hanya mengambil Kota Batam sebagai lokasi objek penelitian sehingga hasil dari 

riset ini belum pasti dapat menggambarkan kondisi yang sama dengan wilayah 

lain. 

5.3 Rekomendasi atau Saran 

 Meninjau dari hasil penelitian yang didapat, maka penulis menyarankan 

beberapa hal: 

1. Bagi investor saham agar lebih mempertimbangkan analisis fundamental 

yaitu analisis dari data-data accounting information yang didapatkan dari 

laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan fundamental yang baik 

tentu memiliki resiko yang lebih kecil dan memiliki potensi return yang 

lebih baik terutama untuk investasi jangka panjang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan dapat ditambahkan 

pertanyaan terbuka atau open-ended question pada kuesionernya sehingga 

dapat diketahui kira-kira apa penyebab penelitian menunjukkan hasil yang 

signifikan maupun tidak signifikan. 
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