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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Selain melakukan penelitian pada kantor Badan Penanaman Modal Jatim, 

dan peneliti dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai sistem pelaporan 

kinerja investasi, maka diakhir penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari BPM Jatim dalam memenuhi 

sistem kinerja BPM Jatim tergolong sederhana yakni sistem manual. 

2. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari BPM Jatim dalam 

menjalankanya tugas-tugas terseebut sangatlah disiplin dan tepat waktu 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang didapatkan maka dapat diketahui bahwa 

penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki 

dipenelitian-penelitian berikutnya, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Saat wawancara dilakukan informan menjawab pertanyaan sambil 

melaksanakan tugasnya, sehingga informan tidak bisa fokus dan serius 

dalam menjawab pertanyaan wawancara tersebut.  

2. Wawancara tidak samapai kepada pembuktian/bukti fisik. 
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3. Banyak karyawan tidak bersedia untuk dijadikan informan dengan alasan 

sibuk dan tidak paham tentang investasi sehingga peneliti mendapatkan 

data yang terbatas 

5.3 Saran  

 Dari keterbatasan penelitian yang telah di uraikan pada sub bab 

sebelumnya peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian berikutnya yang 

menjadikan penelitian ini sebagai literatur atau penelitian terdahulu sehingga 

dapat memaksimalkan penelitian berikutnya dengan melihat saran peneliti sebagai 

berikut yaitu: 

1. Peneliti lebih baik melakukan wawancara pada saat waktu  luang informan 

yang sebelumnya peneliti meminta ijin kepada informan untuk  melakukan 

wawancara tersebut dengan waktu dan tepat ditentukan oleh informan 

sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terganggu sehingga informan 

dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. 

2. Peneliti lebih baik saat mencari informan melakukan observasi terlebih 

dahulu apakah mereka sedang sibuk dan bersikaplah sopan agar informan 

bersikap ramah dan baik. 
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