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BAB V 
      KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan   

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel indenpenden 

overconfidence bias, representativeness bias, herding bias, disposition effect, dan 

anchoring bias terhadap variabel dependen pengambilan keputusan investasi. 

Variabel dependen adalah pengambilan keputusan investasi sedangkan variabel 

independen yang digunakan sebagai faktor adalah yang mempengaruhi adalah 

overconfidence bias, representativeness bias, herding bias, disposition effect dan 

anchoring bias.   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam bab 

sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Overconfidence Bias memiliki signifikan positif terhadap variabel pengambilan 

keputusan investasi pada mahasiswa di kota Batam. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Waweru et al., (2016), Pourbijan et al., (2014), 

Bashir et al., (2013), Bakar dan Yi (2016) serta Abul (2019).    

2. Representativeness Bias diketahui tidak berpengaruh atas variabel pengambilan 

keputusan investasi pada mahasiswa di Kota Batam. Hasil ini berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Rekik dan Boujelbene (2013), Rasheed et al. (2016), 

dan Dervishaj (2018). 

3. Herding Bias memiliki signifikan positif terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada mahasiswa di Kota Batam. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wamae (2013), Hon dan Yuen (2013), Onsomu (2016), Cohen dan 

Schmidt (2015) serta Lakshman et al., (2014). 

4. Disposition Effect tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan 
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investasi pada mahasiswa di kota Batam. Hasil ini berdasarkan penelitian dari ahli 

Onsomu (2016), Kumar dan Goyal (2015), serta Duxbury (2015).  

5. Anchoring Bias berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada mahasiswa di kota Batam. Hasil ini berdasarkan hipotesis dari 

penelitian yang dilakukan oleh Waweru et al., (2016), dan Dervishaj (2018).  

 

5.2 Keterbatasan  

          Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari responden 

yang dilakukan hanya melalui google formulir dan Terdapat juga sebagian 

responden yang kurang mendukung dengan penelitian ini, sehingga menyebabkan 

lembar kuesioner terkena outlier kuesioner diisi dengan tanpa adanya pemahaman 

terlebih dahulu. Keterbatasan yang dialami peneliti yaitu dalam uji koefisien 

determinasi ialah kemapuan variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependen juga masih rendah hanya sebesar 14 persen sehingga penelitian ini 

masih bisa dikembangkan untuk kedepannya.        

  

5.3 Rekomendasi  

          Rekomendasi untuk kelanjutan penelitian ini adalah untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengumpulan data yang lebih banyak 

dan dengan jangka waktu yang lebih lama, serta menggunakan metode penelitian 

yang lebih beragam atau bervariasi dalam melakukan pengolahan data. Penelitian 

selanjutnya di harapkan untuk lebih teliti dalam memilih objek penelitian yang 

akan mempengaruhi hasil penelitian tentang pengambilan keputusan berinvestasi 

pada mahasiswa. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya agar menambah 

variabel – variabel yang lainnya sehingga laporan skripsi ini menjadi lebih baik 
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lagi dengan tidak hanya mengandalkan pada 5 variabel sebelumnya. Peneliti 

selanjutnya dapat menambahkan variabel baru seperti emotional bias, cognitive 

bias, endowment bias, availability bias, risk aversion, dan loss aversion bias.   
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