
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Hasil yang  dapat diambil dari penelitian ini yaitu :  

1. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan variabel Availability Bias menentukan 

signifikan pada variabel keputusan investasi karena gampangnya mendapatkan 

informasi mengenai investasi membuat untuk investor lebih mudah dalam 

pemilihan investasi. Penelitian ini didukung oleh Rasheed et al., (2018), Sukheja 

(2016), Ikram (2016), Khan (2015). 

2.   Hasil dari penelitian ini telah membuktikan variable Representative Bias memiliki 

pengaruh pada variabel keputusan investasi dikarenakan investor akan 

menghindari saham yang mempunyai kinerja buruk pada masa lalunya, sehingga 

mereka akan memilih investasi yang memiliki kinerja yang baik. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Raut et al., (2018), Manuel dan Mathew (2017), 

Irshad et al., (2016), Sukheja (2016), Verma (2016), Ikram (2016), Toma (2015), 

Chitra dan Jayashree (2014), Rekik dan Boujelbene (2013). 

3.  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variable Herding Bias memiliki 

pengaruh pada variabel keputusan investasi dikarenakan tidak semua investor akan 

mengikuti lingkungan sekitar, terkadang investor akan lebih mencari tahu 

informasi dan berpegang kepada kemampuan dan pilihannya. Hasil penyelidikan 

konsisten dengan penyelidikan Kumar dan Goyal (2015), Prosad et al., (2015), 

Talha et al., (2015), Ngoc (2014), Vijaya (2014), Ton dan Dao (2014), Chaudhary 

(2013), Rekik dan Boujelbene (2013), Ghalandari dan Ghahremanpour (2013). 

4.   Hasil dari penelitian ini adalah variable Anchoring Bias memiliki pengaruh 

signifikan pada variabel keputusan investasi dikarenakan investor yakin akan 
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investasi yang di ambil dan percaya akan membuahkan keuntungan, maka 

perbandingan harga bukan menjadi masalah pokok dalam keputusan investasi. 

Hasil penyelidikan konsisten dengan penyelidikan Rastogi (2015), Talha et al., 

(2015), Ngoc (2014), Vijaya (2014), Chaudhary (2013), Rekik dan Boujelbene 

(2013).  

5.   Hasil dari penelitian ini adalah variable Overconfidence Bias memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap variabel keputusan investasi karena jika investor 

memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasi, maka dia akan lebih 

percaya pada diri sendiri dalam berinvestasi. Hasil penyelidikan konsisten dengan 

penyelidikan oleh Sukheja (2016), Verma (2016), Mumaraki dan Nasieku (2016), 

Rastogi (2015), Toma (2015), Kumar dan Goyal (2015), Rostami dan Dehaghani 

(2015), Prosad et al., (2015), Talha et al., (2015), Chitra dan Jayashree (2014), 

Ngoc (2014), Vijaya (2014), Ton dan Dao (2014), Qadri dan Shabbir (2014), 

Chaudhary (2013), Rekik dan Boujelbene (2013), Alrabadi et al., (2011). 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R Square pada penelitian ini hanya 0,343 atau 34,3% yang artinya variabel 

pada penelitian ini hanya berpengaruh 34,3% pada variabel dependen, sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi  

Studi ini berbagi beberapa rekomendasi dengan investor dan para peneliti berikut 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada investor agar bisa melakukan pertimbangan sebelum membuat keputusan 

investasi. 
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2. Kepada investor untuk bisa memperhatikan faktor lain yang berpengaruh pada 

keputusan investasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mereka dapat mengambil lebih banyak 

responden. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, bisa menambah variabel lainnya yang belum ada pada 

penelitian ini. 

 

Universitas Internasional Batam 
 Riska Novianti. Analisis Pengaruh Availability Bias, Representative Bias, Herding Bias, Anchoring Bias dan 

Overconfidence Bias Terhadap Keputusan Investasi Saham Masyarakat di Kota Batam 
UIB Repository©2019




