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5.1 KesimpulanO 

Pasar modal selalu mencerminkan informasi, yang mungkin memiliki efek 

positif atau negatif. Investor institusi kota Batam yang menjadi responden 

termasuk kategori rasional dalam memperoleh informasi yang sebanyak mungkin 

terutama investasi dalam jangka panjang yang telah dibuat dan berusaha untuk 

mengendalikan risiko yang dihadapi ketika risiko tidak beraturan. Kesimpulan 

yang terhimpun dapat dinyatakan sebagai berikut 

1. Variabel heuristic dan risk aversion secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil studi yang senada studi 

Gozalie dan Njo (2015), secara garis besar investor institusi maupun calon 

investor tidak dapat membuat keputusan investasi dengan model yang 

kompleks maupun sederhana dan studi Shafi (2014) menyatakan bahwa 

secara preferensi risiko investor institusi kota Batam bertindak risiko 

keputusan investasi yang memberikan jaminan keamanan investasi long 

term walaupun alternatif yang tersedia bersifat jangka pendek tidak 

memberikan keuntungan. 

2. Variabel financial tools dan firm level corporate governance secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil 

studi sejalan dengan  (Mumtaz et al. 2018) dan (Qureshi et at. 2012). Hasil 

ini membuat para investor institusi kota Batam yang menjadi responden 

memiliki kendali dan mampu mengarahkan tujuan perusahaan. Secara 

pemahaman tata kelola suatu perusahaan juga penting untuk membuat 
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keputusan investasi. Perusahaan harus meningkatkan transparansi, 

kewajaran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kemandirian yang 

merupakan nilai perusahaan dalam mengendali sasaran yang ingin dicapai.  

Keterlibatan tata kelola perusahaan dalam menilai informasi terhadap 

keputusan investasi memainkan peran penting karena perilaku manajemen 

perusahaan harus tepat sasaran terhadap keputusan investasi. Perusahaan 

dengan tata kelola yang buruk tidak akan menarik bagi investor. Investor 

institusi juga mengoptimalkan keputusan investasi melalui analisa 

fundamental dan analisa teknikal. 

5.2 Keterbatasan 

1. Informasi yang didapatkan dari responden kurang memberikan informasi 

terkait strategi investasi jangka panjang dan jangka pendek. 

2. Respon keseluruhan sampel masih mencakup wilayah kota Batam dan 

perusahaan berbentuk cabang atau perwakilan dari induk perusahaan. 

3. Respon investor institusi Kota Batam tidak sama atau seragam dengan 

keputusan investasi induk perusahaan. 

5.3. Rekomendasi  

1. Perusahaan 

 Sebagai praktisi keuangan harus mempertimbangkan masalah perilaku 

sebagai faktor risiko untuk merancang strategi investasi yang efektif dan 

efisien. Proses penerapan good governance tentu membutuhkan waktu 

bagi investor, supaya tidak mengandalkan jenis investasi jangka panjang 

saja namun bisa mengoptimalkan investasi jangka pendek.  
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 Program pendidikan dengan skala yang lebih luas terhadap investor 

institusi dapat memahami area psikologis yang berdampak pada 

pengambilan keputusan investasi. Melalui cara ini investor institusi dapat 

memahami kesalahan dan membentuk keputusan berdasarkan pada 

fundamental dan informasi yang benar dan meningkatkan potensi peluang 

untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal.  

2. Penelitian Mendatang 

 Investment decision making tidak hanya terbatas pada investasi saham, 

namun dapat dikembangkan pengambilan keputusan investasi deposito, 

obligasi, properti dan lainnya. Penelitian lebih lanjut bisa mencari 

responden sektor perusahaan non-keuangan dan perusahaan non-profit 

yang berada di luar wilayah kota Batam. 
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