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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Di Indonesia, pasar modal berkembang pesat dalam beberapa dekade 

terakhir. Semua investasi baik dari dalam maupun luar negeri bertumbuh 

kembang dengan pesat. Maka dari itu keputusan investasi menjadi hal penting. 

Pihak manajemen perlu mempertimbagkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan investasi dan menciptakan investasi yang 

mengutungkan bagi perusahaaan. Investasi secara umum adalah penanaman 

modal dalam jangka waktu tertentu (pendek / panjang) termasuk penambahan 

barang modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.  

Tujuan investasi yang utama adalah bahwa setiap orang mengharapkan 

sesuatu yang lebih layak di masa depan dari investasi yang dilakukannya, dengan 

kata lain mengharapkan tingkat pengembalian atau return dari investasinya. 

Tujuan investasi yang kedua adalah untuk mengurangi tekanan inflasi. Efisiensi 

investasi adalah investasi yang terjadi sesuai dengan ekspektasi perusahaan. 

Efisiensi investasi akan tercipta ketika tidak ada penyimpangan dari tingkat 

investasi yang diharapkan oleh perusahaan yang berarti dalam waktu yang telah 

ditentukan, akan tercapai NPV (net present value) atau nilai waktu dari uang yang 

sesuai target perusahaan. Akan tetapi, jika perusahaan berinvestasi diatas target 

tersebut, maka akan terjadi overinvestment, yaitu perusahaan telah melakukan 

penyimpangan positif. Sebaliknya, jika perusahaan tidak melakukan semua
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proyek yang diketahui dapat menguntungkan pihak perusahaan, maka akan terjadi 

underinvestment (kurangnya investasi), yang berarti perusahaan telah melakukan 

penyimpangan negatif. Suatu investasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah 

yang positif, dalam arti bahwa present value cash flow yang akan dihasilkan di 

masa datang lebih besar daripada biaya-biayanya (Emery & Finnerty, 2003 dalam 

Afiffudin, 2009). 

Semakin tinggi efisiensi investasi maka akan semakin efisien penggunaan 

kas atau aktiva perusahaan dalam melakukan investasi. Semakin efisien investasi 

dilakukan, maka akan mendorong semakin tingginya aliran kas. Jensen dan 

Meckling (1976) mengembangkan sebuah model kerangka pemikiran untuk 

informasi asimetri yang memegang peran pada efisiensi investasi melalui masalah 

informasi, seperti moral hazard dan adverse selection. Berkaitan dengan moral 

hazard, maka perbedaan kepentingan di antara para pemegang saham dan 

kurangnya proses monitoring akan membawa manajemen untuk memaksimalkan 

kepentingan mereka dengan membuat investasi yang tidak sesuai dengan 

keinginan pemegang saham. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya 

overinvestment (Hope dan Thomas, 2008). Sedangkan sebaliknya terjadinya 

penolakan terhadap beberapa proyek yang menguntungkan karena adanya kendala 

dana akan menyebabkan terjadinya underinvestment. 

Fenomena yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi 

investasi. Dikutip dari website kontan.co.id Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan peran investasi 

dalam PDB hingga di level 40% dalam jangka menengah panjang. Caranya 
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dengan mendorong industri pengolahan bahan baku penolong dan modal, serta 

menurunkan incremental capital output ratio (icore). Icore adalah rasio 

perbandingan antara investasi yang masuk terhadap keluaran atau hasil yang 

diperoleh. Bappenas mencatat jika tahun lalu angka icore Indonesia mencapai 

4,5% yang lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 4,3%. Kenaikan angka 

icore menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi di Indonesia memburuk 

(http://nasional.kontan.co.id/news/efisiensi-investasi-di-indonesia-makin-buruk). 

Berdasarkan perspektif teori keagenan, terdapat berbagai macam cara 

untuk mengurangi asimetri informasi seperti pengungkapan kualitas laporan 

keuangan yang membantu dalam pengawasan yang lebih baik dari kegiatan 

manajerial, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Tingginya 

kualitas laporan keuangan membantu perusahaan dalam melakukan investasi jika 

terjadi underinvestment, dan menurunkan investasi jika terjadi overinvestment. 

Konservatisme dapat meredam overinvestment dan underinvestment, yaitu 

mengurangi sensitivitas arus kas investasi pada overinvestment dan dapat 

memfasilitasi akses ke pendanaan eksternal pada underinvestment. Jadi dapat 

dikatakan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Hal 

ini didukung oleh penelitian Biddle et al (2009) yang menyatakan laporan 

keuangan yang berkualitas dapat menurunkan asimetri informasi antara manajer 

dan investor sehingga dapat mencegah munculnya moral hazard dan adverse 

selection yang menyebabkan inefisiensi investasi. 

Penelitian yang terkait mengenai efisiensi investasi antara lain adalah yang 

dilakukan oleh Childs et al (2005) yang menyatakan bahwa fleksibilitas yang 

http://nasional.kontan.co.id/news/efisiensi-investasi-di-indonesia-makin-buruk
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tinggi dari utang jangka pendek dapat mengurangi konflik keagenan antara 

pemegang saham dan kreditur. Dengan demikian, masalah overinvestment dan 

underinvestment dapat dikurangi. Gomariz et al (2013) mengemukakan bahwa 

utang mempunyai peran dalam mendisiplinkan keputusan investasi perusahaan 

serta peran dari maturitas utang dalam mengatasi adanya asimetri informasi. 

Maturitas utang adalah batas waktu jatuh tempo perusahaan dalam melunasi 

sejumlah pinjaman  atau dana kepada pihak kreditor. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mempertimbangkan maturitas utang (debt maturity) ketika memilih utang 

sebagai sumber pendanaannya. Hal ini dikarenakan pemilihan maturitas utang 

(debt maturity) akan mempengaruhi nilai perusahaan. Pernyataan ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Barclay dan Smith (1995) yang menyatakan 

bahwa apabila perusahaan memilih utang sebagai sumber financial 

perusahaannya, maka perusahaan juga dihadapkan pada keputusan untuk 

menentukan pilihan tentang debt maturity secara bersama-sama (simultan).  

Perusahaan dalam proses operasional sehari-hari akan dipengaruhi oleh 

berbagai peristiwa yang ada, baik yang terjadi secara eksternal maupun internal. 

Kinerja perusahaan juga akan dipengaruhi oleh munculnya konflik keagenan 

sebagai konsekuensi dari implementasi corporate governance. Salah satu cara 

yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan 

dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan adalah diperlukan adanya 

keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif dalam 

mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk 

mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. 
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Mekanisme (pengendalian) internal dalam konteks corporate governance dalam 

perusahaan antara lain adalah struktur kepemilikan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan komisaris 

(Houcine, 2013). 

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan 

sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang 

dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat membuat keputusan 

investasi lebih baik dan efektif. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Zheka (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi. Sedangkan melalui mekanisme kepemilikan 

manajerial berarti pihak manajemen memiliki sebagian besar saham dalam 

perusahaan sehingga mereka akan bekerja lebih optimal tidak terkecuali dalam 

pengambilan keputusan investasi. Penelitian Saleh et al (2009) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. 

Susanti (2008) menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting 

dalam efisiensi investasi perusahaan. Selain komite audit, dewan komisaris (board 

of directors) juga merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan laporan keuangan yang reliabel, sehingga secara teoritis keberadaan 

dewan komisaris akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan 
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dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Keberadaan 

komisaris independen akan membuat kualitas laba semakin tinggi dan nilai 

perusahaan meningkat (Boediono, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Szczepankowski (2012) menyatakan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi. Komite 

audit adalah salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, yang 

bertugas untuk melakukan evaluasi dan audit laporan keuangan perusahaan. 

Komite audit dapat menurangi potensi overstated laba yang menyebabkan 

apresiasi berlebihan terhadap harga saham perusahaan. Hal tersebut dapat 

mencegah perusahaan memperoleh dana berlebih yang dapat memicu terjadinya 

inefisiensi investasi. Apabila kerja dari komite audit maksimal maka akan 

semakin meningkatkan kinerja perusahaan termasuk dalam hal investasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Houcine (2013) meneliti hubungan antara 

arus kas perusahaan dan efisiensi investasi menggunakan perusahaan sampel 

Tunisia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara arus kas 

yang dimiliki perusahaan terhadap efisiensi investasi perusahaan. Kepemilikan 

institusional sebagai variabel kontrol juga diyakini berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi investasi. Selain itu utang atau leverage juga berpengaruh 

signifikan negatif terhadap efisiensi investasi. Semakin tinggi leverage 

mengindikasikan utang yang semakin tinggi sehingga akan membuat efisiensi 

perusahaan menurun. 

Efisiensi investasi perusahaan yang semakin tinggi dalam arti investasi 

dilakukan dengan tepat dan akurat menunjukkan kinerja yang semakin baik tata 
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kelola perusahaan, termasuk dalam kerja SPI (sistem pengendalian internal) dan 

kerja dari tim audit (Houcine, 2013). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik meningkat sejalan dengan 

efisiensi investasi (Bushman dan Smith, 2001; Healy dan Palepu, 2001; Lambert, 

2010). Hal ini juga konsisten dengan argumen yang dikemukakan oleh Biddle dan 

Hilary (2009) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas laporan 

keuangan yang lebih tinggi mencerminkan efisiensi investasi yang lebih tinggi 

yang diukur dengan sensitivitas arus kas investasi yang lebih rendah. 

Pada penelitian ini menggunakan variabel kontrol dalam mempengaruhi 

efisiensi investasi karena berdasarkan pada penelitian terdahulu variabel ukuran 

perusahaan, umur perusahaan dan tangibilitas dapat mempengaruhi efisiensi 

investasi perusahaan. Fungsi dari variabel kontrol ini yaitu untuk lebih 

menyeragamkan sebaran sampel berdasarkan umur, ukuran dan tangibilitas 

perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan seberapa lama perusahaan telah 

didirikan hingga saat ini. Semakin lama umur perusahaan berarti perusahaan 

memiliki semakin banyak pengalaman dalam melakukan investasi sehingga akan 

berdampak pada semakin baiknya efisiensi investasi yang dilakukan perusahaan.  

Ukuran perusahaan diukur dari tingkat penjualan perusahaan yang 

menunjukkan seberapa besar skala perusahaan apakah skala kecil, sedang atau 

skala besar. Semakin tinggi ukuran perusahaan menunjukkan perusahaan yang 

bersangkutan memiliki penjualan yang semakin tinggi pula sehingga akan 

berdampak pada semakin kuat finansial perusahaan dan ini akan berdampak pada 

semakin baik efisiensi invetasinya. 
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Tangibilitas merupakan aset tetap permanen yang dipakai pada operasional 

perusahaan, seperti mesin, bangunan, kendaraan, peralatan, mebel, dan lain 

sebagainya. Tangibilitas diukur dengan rasio aset tetap berwujud terhadap total 

aset. Semakin tinggi tangibilitas mengindikasikan bahwa aset tetap berwujud yang 

digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinal sehari-hari semakin 

besar. Hal ini menunjukkan adanya transaksi aktif dari perusahaan, sehingga akan 

berdampak pada semakin baiknya investasi yang dilakukan. 

Keunggulan dari penelitian ini adalah menambahkan penelitian 

Rahmawati (2014) dengan variabel corporate governance dari penelitian 

Szczepankowski (2012) dan Houcine (2013) yang belum banyak diteliti di 

Indonesia dengan perbedaan sampel penelitian dan tahun periode penelitian yang 

lebih baru. Sedangkan variabel konservatisme dan leverage dari penelitian 

Houicine (2012) tidak dipakai karena dalam penelitian ini sudah menggunakan 

variabel kualitas laporan keuangan dan maturitas utang yang memiliki data 

pengukuran yang sama atau untuk menghindari terjadinya multikolinearitas. Peran 

dari variabel corporate governance itu sendiri adalah dengan adanya ukuran 

komite audit yang besar, semakin tingginya kepemilikan manajerial dan 

institusional serta semakin banyak komisaris independen akan mengindikasikan 

semakin baiknya proses monitoring perusahaan sehingga akan berdampak pada 

peningkatan efisiensi investasi. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian 

ini akan menganalisis: “Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan, Maturitas 

Utang, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 

Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Efisiensi Investasi”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan?  

2. Apakah maturitas utang berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan? 

6. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh 

positif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah maturitas utang berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan. 
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4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

6. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

melakukan investasi di pasar modal terkait dengan kualitas laporan 

keuangan, maturitas utang, mekanisme corporate governance, serta 

efisiensi investasi perusahaan. 

2. Bagi emiten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi para emiten dalam menetapkan kebijakan perusahan terkait untuk 

meningkatkan efisiensi investasi perusahaannya. 

3. Bagi kalangan akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan referensi tambahan terkait kualitas laporan keuangan, 

maturitas utang, mekanisme corporate governance, serta efisiensi 

investasi. 

4. Bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian serupa di 

masa mendatang. 
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1.4.  Kerangka Pikir Penelitian  

H1 (+) 

H2 (+)  

H3 (+)  

  

 H4 (+) 
  

H5 (+) 

  

H6 (+) 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Efisiensi merupakan suatu tindakan untuk menggunakan sumber daya 

dengan tepat guna, tidak terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Perusahaan 

biasanya melakukan efisiensi guna menekan biaya dan memudahkan proses 

pengelolaan perusahaan agar dengan mudah mencapai tujuan perusahaan. 

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan haruslah efisien agar 

mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Efisiensi investasi merupakan tingkat 

investasi optimal dari perusahaan, dimana investasi tersebut merupakan jenis 

investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Agar suatu investasi dapat 

dikatakan efisien, perusahaan seharusnya dapat terhindar dari keadaan 

overinvestment dan underinvestment. Jadi tujuan dari melakukan pengukuran 

Kualitas laporan keuangan 

Maturitas utang 

Variabel kontrol: 

1. Ukuran perusahaan 

2. Umur perusahaan 

3. Tangibilitas 

 

Efisiensi  investasi 
Ukuran komite audit 
 

Kepemilikan insitusional 

Kepemilikan manajerial 

Komisaris independen 
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efisiensi investasi adalah supaya mengetahui tingkat optimal dalam investasi 

perusahaan untuk memaksimalkan profit. 

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, 

maturitas utang, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen terhadap efisiensi investasi dengan studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 

2012-2014, dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, umur 

perusahaan dan tangibilitas.   

Adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan dapat meningkatkan 

fungsi monitoring dari pemegang saham sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya kondisi over atau underinvestment. Maturitas utang yang 

tidak terlalu panjang, semakin tinggi kepemilikan institusional, manajerial, 

komisaris independen dan ukuran komite audit juga disinyalir akan meningkatkan 

efisiensi investasi perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol 

dimana ukuran perusahaan yang semakin besar, umur perusahaan yang semakin 

lama serta tangibilitas maka akan mengoptimalkan efisiensi investasi perusahaan. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

penulisan.  
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BAB II  :  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian 

beserta pengembangan hipotesis, yang akan menguraikan berbagai 

teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan metode penelitian yang mencakup populasi dan 

sampel penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, serta alat 

analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS  

Bab ini berisikan hasil dan analisis data yang mengintepretasikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan sesuai teknik analisis yang 

digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang 

telah dilakukan beserta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


