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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Menurut keputusan dari penelitian yang telah diajukan, oleh sebab itu peneliti 

dapat menyimpulkan berupa: 

1. Hasil dari penelitian yang telah diteliti menunjukan bahwa representativeness 

tidak berpengaruh signifikan terhadap investment decision. Hasil dari 

penelitian tersebut bertolak dengan peneliti Toma (2015), Irshad et al. (2016),  

Chitra dan Jayashree (2014), dan Rasheed et al. (2018). Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa investor dalam pengambilan keputusan investasi saham 

lebih mempertimbangkan perusahaan tersebut dibandingkan dengan melihat 

peristiwa yang sudah terjadi. 

2. Hasil dari penelitian yang telah diteliti menunjukan bahwa availability 

berpengaruh secara signifikan terhadap investment decision. Hasil dari 

penelitian tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya oleh Ikram (2016), 

Hardi (2017), Gozalie dan Njo (2015), Khan (2015), dan Clark (2014). Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa investor memerlukan informasi media yang up to 

date untuk dijadikan referensi investor sebagai pengambilan investment 

decision. 

3. Hasil dari penelitian yang telah diteliti menunjukkan bahwa adanya variable 

Anchoring berpengaruh secara signifikan terhadap investment decision. Hasil 
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dari penelitian tersebut sesuai pada penelitian sebelumnya yang telah diteliti 

oleh Lowies et al. (2016), Abraham et al. (2014), Ishfaq dan Anjum (2015). 

Perihal tersebut dikarenakan masyarakat di Kota Batam kecuali memperoleh 

lebih dalam informasi mengenai investasi saham, tetapi nasyarakat dapat 

memperoleh pengajaran maupun rekomendasi melalui tetangga maupun dari 

hal lainnya. 

4. Hasil dari penelitian yang telah diteliti menunjukan bahwa herding 

berpengaruh signifikan terhadap investment decision. Hasil dari penelitian 

tersebut sesuai pada penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Chiang and 

Zheng (2010), Balcilar dan Demirer (2015), Shams dan Passand (2015), Choi 

dan Skiba (2015). Hasil tersebut menjelaskan bahwa investor tidak memiliki 

tingkat resiko yang berbeda dengan membuat keputusan investasi untuk 

pengembalian yang diharapkan. 

5. Hasil dari penelitian yang telah diteliti membuktikan adanya variabel 

Overconfidence tidak berpengaruh signifikan terhadap investment decision. 

Hasil dari penelitian tersebut bertolak dengan peneliti Bakar dan Yi (2016), 

VKafayat (2014) dan Seppala (2009). Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

investor lebih mengandalkan terhadap pemikiran mereka sendiri untuk dapat 

memprediksi dari hasil keputusan investasi. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang memungkinkan terdapat pada penelitian ini menurut 

penulis ialah waktu. Pada penelitian ini waktu yang digunakan untuk 

menyebarkan kuesioner kepada responden hanya dilakukan pada awal bulan 

Maret 2019 hingga bulan juli 2019. Selain itu terdapat juga hasil Adjusted  

yang masih rendah dikarenakan hasil dari jawaban responden yang kurang 

akurat. 

 

5.3 Rekomendasi 

Referensi yang dapat disarankan bagi peneliti hendak dilakukan untuk 

penelitian selanjutnya serta untuk masyarakat di Kota Batam yaitu: 

1. Bagi peneliti yang akan dilakukan pada penelitian berikutnya yaitu agar 

mampu mengimplementasikan lebih banyak lagi responden agar data yang 

dihasilkan sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. 

2. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak 

variabel yang mampu menggambarkan setiap individu untuk melakukan 

investasi terhadap saham seperti attitude, regret and remorse, experience, 

teknologi dan variabel lainnya agar hasil yang diperoleh dapat lebih 

maksimal. 
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