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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai faktor yang 

memengaruhi keputusan berinvestasi emas. Jika dilihat dari hasil keseluruhan dan 

analisa data yang sudah dilakukan peneliti. Maka peneliti menyimpulkan: 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa availability bias tidak memengaruhi 

pada investment decision. Hasil tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian  Raut dan Kumar (2018), Javed et al (2018), Ikram (2016) dan 

Xue et al (2015). 

2. Hasil menyatakan bahwa representative bias memengaruhi dengan positif 

pada investment decision. Hasil ini sama pada penelitian Rasheed et al 

(2018), Javed et al (2018), Sheth et al (2014), Zahera dan Bansal (2018), 

Xue et al (2015), Singh et al (2018), Masomi dan Ghayekhloo (2011).   

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa risk perception memengaruhi secara 

positif pada investment decision. Hasil tersebut sesuai dengan Alquraan et al  

(2016). Variabel ini berpengaruh signifikan positif karena resiko yang 

diakibatkan tidak berdampak parah pada keputusan berinvestasi. 

4. Hasil penelitian menyatakan overconfidence memengaruhi dengan positif 

pada investment decision. Ini konsisten pada Shah et al (2017), Qasim et al 

(2019), Raut dan Kumal (2018), Bouteska dan Regaieg (2018), Washeka 

dan Asif  (2016), Ady (2018), Javed et al (2018), Zat dan Khan (2017), 
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Muhammad Ishfaq et al (2010), Zahera dan Bansal (2018), Antony dan 

Joseph (2018), Bashir (2013), Masomi dan Ghayekhloo (2011).  

5. Hasil mendapatkan loss aversions memengaruhi signifikan negatif pada 

investment decision. Ini sesuai pada yang diteliti Zat dan Khan (2017) serta 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Bouteska dan Regaieg (2018), 

Ady (2018), Subramaniam dan Velnampy (2017), Sheth et al (2014), Bashir 

(2013). 

5.2 Keterbatasan 

1. Hasil dari penelitian ini tentunya belum bisa menjadi faktor utama dalam 

menerangkan situasi yang aktual karena sedikitnya total responden. 

2. Hasil ini dapat menjelaskan situasi yang berada pada kota Batam dan belum 

tentu bisa menjelaskan situasi di luar Batam. 

3. Masih terdapat variabel independen dikuar dari kajian yang di teliti 

(availability bias, representative bias, risk preception, overconfidence, dan 

loss aversion) yang mempengaruhi investment decision.  

5.3 Rekomendasi  

1. Pada studi berikutnya, sebaiknya lebih spesifik mengenai jenis emas yang 

diinvestasikan, sehingga pengukuran perilaku investor lebih terarah sesuai 

dengan investasi emas yang dilakukan. 

2. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti lain yang memiliki minat 

untuk meneliti mengenai topik keputusan investasi pada emas. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu panduan bagi investor yang 

ingin berinvestasi pada emas. 
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