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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu teori heuristic, prospect, 

market factors, dan herding terhadap variabel dependen yaitu keputusan investasi 

pada investor Kota Batam. Dari hasil pengujian yang telah diuraikan di bab empat 

dan kerangka teoritis pada bab dua sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Heuristic theory memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

investasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa heuristic theory 

berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian oleh Sochi (2018), Mahmood et al. 

(2017), Riyazahmed dan Saranaraj (2016), dan Vishnoi (2018) karena 

adanya suatu perilaku yang dimiliki oleh para investor melalui 

pengalaman maka dapat mempengaruhi pertimbangan pada  pengambilan 

keputusan berinvestasi. 

2. Prospect theory tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sejalan dengan 

hasil penelitian oleh Mahmood et al. (2017) dikarenakan adanya sikap 

para investor terhadap resiko tidak berpengaruh pada saat 

mempertimbangkan keputusan investasi dan cenderung bersifat irrasional 

sedangkan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan Sochi (2018), 
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Kimeu et al. (2016) dan Vishnoi (2015) berpengaruh positif dikarenakan 

investor cenderung memperbandingkan informasi melalui perubahaan 

nilai harga 

3. Market factor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

investasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa market factor 

berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan sejalan dengan hasil penelitian oleh Sochi (2018) akan 

tetapi hasil penelitian menunjukkan tidak sejalan dengan penelitian 

Vijaya (2016) karena adanya over-reaction terhadap perubahaan nilai 

harga yang akan mengakibatkan kerugian dalam berinvestasi. 

4. Herding memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

investasi. Hasi penelitian ini juga menunjukkan bahwa herding 

berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini 

menyatakan sejalan dengan Qasim et al. (2018), Ramdani (2018), dan 

Kimeu et al. (2016) sedangkan hasil penelitian yang tidak menunjukkan 

sejalan oleh Setiawan et al. (2018) dikarenakan para investor cenderung 

mengikuti keputusan orang lain dibandingkan dengan keputusan 

individual sehingga terjadi nilai harga investasi menjadi tidak terlalu 

efisien dikarena nilai harga naik bukan karena adanya informasi yang 

benar. 
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5.2  Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penjelasan yang dilakukan 

oleh peneliti antara lain, sebagai berikut: 

1. Keterbatasan penelitian ini dilakukan pada investor yang ada di Kota 

Batam sehingga tidak dapat hasil yang lebih maksimal ataupun sesuai 

dengan kriteria. 

2. Pengaruh dari variabel independen terhadap independen masih sangat 

rendah dengan ditunjukkan oleh hasil uji R
2
 sebesar 35,9% variabel 

dependen dijelaskan oleh variabel independen berarti masih ada 64,1% 

dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi – rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pedoman referensi ataupun pertimbangan untuk penelitian yang akan datang 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk peneliti yang akan datang dapat menambahkan jumlah 

sampel pengamatan. Populasi penelitian dapat diperluas dan tidak hanya 

pada investor di Kota Batam. 

2. Diharapkan peneliti yang akan datang dapat menambahkan faktor-faktor 

lain dalam pengambilan keputusan berinvestasi, misalnya menambah 

variabel independen yang mendukung variabel dependen. 
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