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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari studi yang lakukan sebelumnnya dan penuh dengan hasil 

positif maupun negatif. Partisipasi investor properti kota Batam menjadi acuan 

untuk bagaimana investor berperilaku. Kesimpulan hasil uji yang telah dianalisis 

antara lain: 

1. Citra perusahaan secara langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi yang diambil pada investor  properti di Kota Batam. Para 

responden investor properti kota Batam membuat keputusan yang 

irasional, karena pada tingkat pendapatan yang diterima semakin tinggi 

investor cenderung membuat keputusan investasi tanpa mengumpulkan 

informasi. 

2. Informasi akuntansi secara langsung berpengaruh signifikan negatif 

terhadap keputusan investasi yang diambil oleh investor properti di Kota 

Batam. Investor mencari informasi melalui kapasitas keuangan pribadi 

terutama pada kemampuan kredit artinya sebelum membuat keputusan 

biasanya semakin rendah kemampuan laporan keuangan pribadi akan 

berpengaruh investor untuk mengambil keputusan berinvestasi properti. 

3. Informasi netral secara langsung tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi yang diambil oleh investor properti di Kota Batam. Investor 

properti kota Batam yang menjadi responden masih belum memiliki 

kemampuan yang cukup dalam menilai informasi terutama pada media 

sehingga menimbulkan kecenderungan keputusan irasional. 
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4. Rekomendasi kerabat secara langsung berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan investasi yang diambil pada investor  properti di Kota 

Batam. Investor menerima rekomendasi dari broker maupun kerabat 

sekitarnya dalam menentukan investasi propert 

5. Kebutuhan keuangan pribadi secara langsung berpengaruh signifikan 

positif dengan keputusan investasi yang diambil pada investor  properti di 

Kota Batam. Pendapatan responden dan status pekerjaan, kebutuhan untuk 

menambahkan atau meningkatkan pemasukan keuangan menjadi suatu 

dorongan untuk membuat keputusan. 

5.2 Keterbatasan 

Kemampuan yang belum disadari penuh dalam hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Responden tidak memberikan informasi berupa pendapatan yang aktual. 

2. Responden cenderung melihat pada perusahaan yang lokal teruatama kota 

 Batam. 

3. Tingkat kesadaran atau pengetahuan masyarakat kota Batam dalam 

 pengambilan keputusan investasi masih sanggat rendah. 

5.3 Rekomendasi  

1. Responden untuk penelitian kedepannya diharapkan untuk dapat di 

libatkan lebih banyak perusahan bergerak di bidang real estate dan 

beberapa daerah. 

2. Untuk penelitian kedepannya, dalam pengambilan responden dengan 

mensosialisasikan tentang investasi dan pengambilan keputusan investasi, 
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sehingga responden dapat mengisi kuesioner dengan tepat, sehingga data 

yang diperoleh dapat diolah lebih akurat. 
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