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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Data awal yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 147 

observasi. Ternyata dari 147 data observasi tersebut ada data yang tidak normal 

sehingga harus dilakukan proses eliminasi data outlier dan jumlah data normalnya 

menjadi 90 observasi. Data dalam penelitian ini adalah pada tahun 2012 sebanyak 

27, 2013 sebanyak 30, 2014 sebanyak 33. 

 

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EI 90 -9,69294 -,00013 -2,6696227 2,61461077 

KLK 90 -,15324 -,00001 -,0113097 ,03316974 

MU 90 ,01 ,96 ,5814 ,31072 

KA 90 1,00 3,00 2,5889 ,70143 

KI 90 9,49 78,39 41,0467 20,56053 

KM 90 ,0010 28,2800 6,279189 7,4569270 

DKI 90 ,20 ,66 ,3747 ,08411 

SIZE 90 25,18 29,76 27,1499 1,16835 

AGE 90 1,10 4,17 3,4690 ,49922 

TANGIBILITY 90 ,01 ,78 ,3057 ,19608 

Valid N (listwise) 90     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat diketahui bahwa efisiensi investasi (EI) 

memiliki nilai minimum sebesar -9,69294 dan maksimum -0,00013 dengan nilai 

rata-rata sebesar -2,6696227 serta standar deviasi 2,61461077. Data efisiensi 
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investasi diperoleh dengan melakukan regresi antara sales growth dengan 

investasi perusahaan yang telah diskala dengan modal saham. Nilai residu dari 

model regresi tersebut mencerminkan deviasi dari tingkat investasi yang 

diharapkan oleh perusahaan. Nilai residu positif menunjukan perusahaan 

melakukan investasi lebih tinggi dari yang diharapkan perusahaan sesuai dengan 

pertumbuhan penjualan sehingga perusahaan mengalami overinvestment. 

Sedangkan sebaliknya apabila nilai residu negatif maka perusahaan mengalami 

underinvestment. Untuk menghindari adanya overinvestment dan 

underinvestment, maka dilakukan peniadaan (cancel out) yang dapat 

mengaburkan inferensi statis, maka perhitungan ini menggunakan nilai residual 

yang telah diabsolutkan (ABS_INVST) dalam rangka untuk menangkap pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap efisiensi investasi (Biddle et al., 2009). 

Kemudian nilai absolut residual tersebut akan dikalikan dengan (-1) untuk 

memudahkan interpretasi, sehingga nilai yang semakin tinggi akan 

mengindikasikan investasi yang semakin efisien. Sebelum diabsolutkan ada 

51 perusahaan yang memiliki nilai positif (overinvestment) dan ada 39 perusahaan 

yang memiliki nilai negatif (underinvestment).  

Dari hasil rata-rata diperoleh efisiensi investasi (EI) sebesar                                

-2,6696227 yang artinya ada penyimpangan antara estimasi investasi perusahaan 

(yang merupakan perbandingan antara belanja modal dengan penjualan) dengan 

nilai riil (yang ada di laporan keuangan) sebesar 2,6696227 kali modal sahamnya.  

Dilihat dari lampiran 4 diketahui bahwa perusahaan yang berada dibawah rata-rata 

sampel hanya 28 sedangkan sisanya 62 perusahan berada di atas rata-rata. 
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Variabel kualitas laporan keuangan (KLK) memiliki rata-rata sebesar                     

-0,0113097 dengan nilai minimum -0,15324 dan nilai maksimum -0,00001 serta 

standar deviasi sebesar 0,03316974. Kualitas laporan keuangan diukur dengan 

kualitas akrual dari Dechow dan Dichev (2002). Model ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa akrual membutuhkan asumsi dan estimasi arus kas masa depan. 

Pada model ini modal kerja akrual saat ini diregresikan dengan arus kas operasi 

tahun sebelumnya, tahun ini dan tahun setelahnya. Semua nilai diskala dengan 

total aset perusahaan tahun sebelumnya. Nilai residu dari persamaan tersebut 

mencerminkan modal kerja akrual yang tidak dijelaskan oleh arus kas dari tahun 

dan periode yang berdekatan. Proksi ini akan menjadi nilai absolut dari nilai 

residu yang kemudian akan dikalikan -1, sehingga nilai tertinggi akan 

menunjukkan kualitas laporan keuangan yang juga semakin tinggi (Rahmawati, 

2004). Nilai rata-rata sebesar -0,0113097 berarti terjadi penyimpangan antara 

estimasi WCA (modal kerja akrual) dengan WCA riil dalam laporan keuangan 

adalah sebesar 0,0113097 kali total aset tahun sebelumnya. Dilihat dari Lampiran 

5 diketahui bahwa perusahaan yang berada dibawah rata-rata sampel hanya 15 

sedangkan sisanya 75 perusahan berada di atas rata-rata. 

Variabel maturitas utang (MU) memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 

0,5814 dengan standar deviasi 0,31072 serta nilai minimum 0,01 dan maksimum 

0,96. Artinya rata-rata prosentase perbandingan utang jangka pendek perusahaan 

dengan total utangnya sebesar 58,14%. 
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Variabel komite audit (KA) menunjukan jumlah komite audit yang 

dimiliki perusahaan sampel. KA dalam penelitian ini memiliki nilai minimum 

sebesar 1 dan nilai maksimum 3 serta nilai rata-rata sebesar 2,5889 artinya 

perusahaan memiliki rata-rata komite audit 2 hingga 3 orang. Hal ini sesuai 

dengan peraturan Bapepam tentang komite audit. 

Kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 9,49 dan 

nilai maksimum sebesar 78,39 serta nilai rata-rata 41,0467 yang artinya rata-rata 

perusahaan memiliki rata-rata kepemilikan institusional 41,0467% dan standar 

deviasi sebesar 20,56053. Jadi presentase kepemilikan saham oleh institusi lain 

besar yaitu mencapai 41,0467%. 

Kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai minimum 0,0010 dan nilai 

maksimum 28,2800 serta nilai rata-rata sebesar 6,279189% dan standar deviasi 

7,4569270. Artinya kepemilikan pihak manajemen atau direksi dan komisaris dari 

dalam perusahaan sebesar 6,279189%. Nilai ini jauh lebih kecil daripada 

kepemilikan pihak luar atau institusional sehingga menunjukkan bahwa 

perusahaan lebih didominasi atau dimonitor oleh kepemilikan pihak luar daripada 

pihak dalam. 

Dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai minimum 0.2, nilai 

maksimum 0,66 serta rata-rata sebesar  0,3747 artinya rata-rata perusahaan sampel 

pada penelitian ini memiliki perbandingan dewan komisaris independen dengan 

total dewan komisarisnya sebesar 37,47%.  

Variabel kontrol dalam penelitian ada tiga, yaitu ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan tangibilitas. Ukuran perusahaan atau SIZE memperoleh nilai rata-
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rata sebesar 27,1499 dengan standar deviasi sebesar 1,16835. Jika tidak 

dilogaritma naturalkan rata-rata perusahaan pada penelitian ini memiliki jumlah 

penjualan pada tahun t sebesar Rp. 640.702.671.875,- 

 Umur perusahaan atau AGE memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4690 

dengan standar deviasi sebesar 0,49922. Umur perusahaan yang menjadi sampel 

pada penelitian ini diperoleh dari logaritma natural dari tahun sejak dimulainya 

perusahaan dimana jika tidak dilogaritma naturalkan rata-rata umur perusahaan 

dalam sampel ini adalah sekitar 30 tahun. Tangibilitas atau TANGIBILITY 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,3057 artinya rasio  aset tetap berwujud 

terhadap total  aset 30,57% dengan standar deviasi sebesar 0,19608. Jadi aset tetap 

berwujudnya relatif lebih kecil hanya 30,57% dibandingkan total aset perusahaan. 

 

4.2.  Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa 

hasil regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari semua gejala yang 

mengganggu ketepatan hasil analisis. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 

penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Sminov yang 

memperoleh hasil sebagai berikut dengan ada awal  berjumlah 147: 
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Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,252 147 ,000 ,620 147 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 
 

Pada tabel normalitas awal di atas dapat terlihat bahwa nilai sig 

0.000 yang berarti data tidak normal. Data dapat dikatakan normal apabila 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnnov lebih besar dari α = 0.05. Data 

menjadi normal setelah 57 data outlier dihilangkan dan data normalnya 

berjumlah 90. 

 Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,084 90 ,156 ,981 90 ,215 

a. Lilliefors Significance Correction 
 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah 

menghilangkan data outlier nilai Kolmogorof-Smirnov menunjukkan 

signifikansi sebesar 0,156 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data 

pada penelitian ini terdistribusi secara normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah antar variabel independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk 
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mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerance > 0,1 maka dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini 

adalah hasil dari pengujian multikolinearitas: 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12,445 5,295  2,351 ,021   

KLK 28,288 7,060 ,359 4,007 ,000 ,762 1,312 

MU 1,797 ,733 ,214 2,450 ,016 ,805 1,242 

KA ,655 ,320 ,176 2,049 ,044 ,832 1,202 

KI -,008 ,011 -,065 -,775 ,441 ,879 1,138 

KM -,027 ,029 -,078 -,934 ,353 ,870 1,150 

DKI -2,875 2,521 -,092 -1,141 ,257 ,930 1,076 

SIZE -,535 ,188 -,239 -2,847 ,006 ,868 1,153 

AGE -,253 ,421 -,048 -,601 ,549 ,948 1,055 

TANGIBILITY -1,787 1,054 -,134 -1,695 ,094 ,978 1,022 

a. Dependent Variable: EI 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian untuk multikolinearitas untuk masing-masing variabel 

independen memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 

sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antar satu variabel dengan variabel lannya dalam suatu regresi yang dapat 

dilihat dari hasil uji Durbin Watson (DW) sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,715
a
 ,511 ,456 1,92880213 1,981 

a. Predictors: (Constant), TANGIBILITY, KLK, AGE, DKI, KI, SIZE, KA, KM, MU 

b. Dependent Variable: EI 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 
 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian Durbin-Watson untuk autokorelasi sebesar 1,981 berada 

diantara dU (1,66) dan 4-dU (4-1,66 = 2,34) artinya tidak terjadi 

autokorelasi pada penelitian ini.   

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengatahui apakah 

terdapat ketidaksamaan varians dari error antara pengamatan satu dengan 

pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini untuk menguji 

heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak 

residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel independen. Data dikatakan 

bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi dari masing – masing 

variabel independen > 0.05. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.6. Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,214 3,322  -,064 ,949 

KLK -4,402 4,429 -,120 -,994 ,323 

MU ,652 ,460 ,166 1,417 ,160 

KA ,030 ,200 ,017 ,151 ,880 

KI -,013 ,007 -,211 -1,879 ,064 

KM ,024 ,018 ,148 1,310 ,194 

DKI 1,378 1,582 ,095 ,871 ,386 

SIZE -,013 ,118 -,012 -,108 ,914 

AGE ,298 ,264 ,122 1,129 ,262 

TANGIBILITY -,341 ,661 -,055 -,516 ,607 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 
 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa ternyata 

hasil pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable 

independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.3.  Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, berikutnya dilakukan pengujian 

hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan meregresikan antara variabel dependen 

dan variabel independen. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini, yaitu : 
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Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,715
a
 ,511 ,456 1,92880213 1,981 

a. Predictors: (Constant), TANGIBILITY, KLK, AGE, DKI, KI, SIZE, KA, KM, MU 

b. Dependent Variable: EI 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Nilai adjusted R square menunjukkan angka sebesar 0.456 atau 45.6% 

yang mencerminkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 45.6% nilai EI 

perusahaan, sedangkan sisanya, 54,4% dijelaskan oleh variabel – variabel lain di 

luar model. 

 

Tabel 4.8. Uji Model 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 310,799 9 34,533 9,282 ,000
b
 

Residual 297,622 80 3,720   

Total 608,421 89    

a. Dependent Variable: EI 

b. Predictors: (Constant), TANGIBILITY, KLK, AGE, DKI, KI, SIZE, KA, KM, MU 
 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
 

Dari tabel di atas, nilai F menunjukkan angka sebesar 9.282 dengan nilai 

signifikansi 0.000 (sig < 0.05) menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan 

untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, maturitas utang, komite 

audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris 

independen  terhadap efisiensi investasi. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,445 5,295  2,351 ,021 

KLK 28,288 7,060 ,359 4,007 ,000 

MU 1,797 ,733 ,214 2,450 ,016 

KA ,655 ,320 ,176 2,049 ,044 

KI -,008 ,011 -,065 -,775 ,441 

KM -,027 ,029 -,078 -,934 ,353 

DKI -2,875 2,521 -,092 -1,141 ,257 

SIZE -,535 ,188 -,239 -2,847 ,006 

AGE -,253 ,421 -,048 -,601 ,549 

TANGIBILITY -1,787 1,054 -,134 -1,695 ,094 

a. Dependent Variable: EI 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 
Keterangan : 

KLK  = kualitas laporan keuangan perusahaan  

MU   = maturitas utang perusahaan  

KA   = komite audit perusahaan  

KI  = kepemilikan institusional perusahaan  

KM  = kepemilikan manajerial perusahaan  

DKI   = dewan komisaris independen perusahaan  

SIZE    = ukuran perusahaan  

AGE   = umur  perusahaan  

TANGIBILITY = tangibilitas perusahaan  

 

Berdasarkan pada tabel 4.9. diperoleh nilai beta sebesar -0,239 nilai t 

sebesar -2,847 dan signifikansi untuk variabel kontrol SIZE sebesar 0,006 < 0.05 

artinya ukuran perusahaan dapat menjadi variabel kontrol yang mempengaruhi 

efisiensi investasi perusahaan. Ukuran perusahaan ini diukur melalui logaritma 

natural dari penjualan. Semakin besar penjualan maka semakin banyak input 

sumber daya yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai hal termasuk untuk 
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investasi. Hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan investasi di luar 

kendali karena kelebihan sumber daya yang ada, sehingga ukuran perusahaan 

yang semakin tinggi dapat menurunkan efisiensi investasi perusahaan. 

Untuk variabel kontrol umur perusahan (AGE) diperoleh nilai beta sebesar 

-0,048 nilai t sebesar -0,601 dan signifikansi sebesar 0,549 > 0.05 dan untuk 

variabel tangibilitas (TANGIBILITY) diperoleh nilai beta sebsar -0,134 nilai t 

sebesar -1,695 dan signifikansi sebesar 0,094 > 0.05 sehingga umur perusahan dan 

tangibilitas tidak signifikan pengaruhnya dalam menjadi variabel kontrol di 

penelitian ini. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan di mana masalah 

overinvestment umumnya dialami oleh perusahaan yang berada pada tahap mature 

dimana perusahaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat (slow 

growth), serta asset in place yang tinggi (Dwiwana, 2012 dalam Sari dan 

Suaryana, 2014). Sehingga semakin besar umur dan tangibilitas perusahaan akan 

menurunkan efisiensi investasi perusahaan. 

 

4.3.1.  Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Efisiensi Investasi 

Berdasarkan pada tabel 4.9 diperoleh nilai koefisien regresi beta sebesar 

0,359 dengan nilai t sebesar 4,007 dan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 

0,05). Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan 

berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi perusahaan dan secara statistik 

berpengaruh secara signifikan pada level 5%, sehingga hipotesis pertama 

diterima.  
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Dari hasil uji one sample t test diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 

artinya rata – rata efisiensi investasi perusahaan pada sampel penelitian ini tidak 

sama dengan 0 sehingga terjadi inefisiensi investasi.  Sedangkan untuk variabel 

kualitas laporan keuangan dari hasil uji one sample t test diperoleh hasil 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti perusahaan memiliki modal kerja 

akrual yang tidak dapat dijelaskan oleh arus kas dari tahun dan periode yang 

berdekatan. 

Hasil ini sesuai dengan perspektif teori keagenan, yaitu 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 

yang akan akan berdampak pada semakin baiknya kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Kualitas laporan keuangan ini diukur dengan menggunakan kualitas 

akrual dari Dechow dan Dichev (2002). Akrual yang semakin rendah akan 

berdampak pada semakin tingginya kualitas laporan keuangan, karena perusahaan 

mengakui pendapatan dan beban di luar estimasi dan subjektivitas dari manajer. 

Kualitas laporan keuangan yang semakin tinggi akan menurunkan biaya modal, di 

mana perusahaan membutuhkan modal dalam melakukan investasi (Candra, 

2015). Dengan demikian perusahaan dapat melakukan investasi dengan lebih 

optimal. Selain itu semakin tinggi kualitas laporan keuangan maka informasi 

perusahaan semakin terefleksikan dengan baik dan manajemen labanya rendah. 

Keterbukaan ini akan membatasi perilaku manajemen dalam mengambil 

keputusan investasi bagi perusahaan. 
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Penelitian ini juga mendukung penelitian Rahmawati dkk (2014) dengan 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 

2009-2011, yang memperoleh hasil terdapat pengaruh positif kualitas pelaporan 

keuangan terhadap efisiensi investasi perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

konsisten dengan penelitian Garcia-Lara et al. (2010) yang melakukan penelitian 

pada perusahaan di Amerika dari tahun 1990-2007. Hasil penelitiannya 

menemukan bukti bahwa konservatisme dapat mengurangi overinvestment dan 

underinvestment, yaitu mengurangi sensitivitas arus investasi kas pada 

overinvestment perusahaan dan dapat memfasilitasi akses ke pendanaan eksternal 

pada underinvestment perusahaan. Hal ini disebabkan karena konservatisme 

akuntansi mengacu pada perusahaan dimana mereka mengakui pendapatan diakhir 

setelah pengakuan beban sehingga lebih selektif dan dapat meningkatkan efisiensi 

investasi perusahaan. 

Tingginya kualitas laporan keuangan membantu perusahaan dalam 

melakukan investasi jika terjadi underinvestment, dan menurunkan investasi jika 

terjadi overinvestment.  Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2011) yang menunjukkan bahwa 

tingginya kualitas laporan keuangan membantu perusahaan dalam melakukan 

investasi jika terjadi underinvestment, dan menurunkan investasi jika terjadi 

overinvestment. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh positif kualitas laporan 

keuangan terhadap efisiensi investasi perusahaan.  
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4.3.2.  Pengaruh Maturitas Utang terhadap Efisiensi Investasi 

Dalam pengujian ini maturitas utang diperoleh nilai koefisien regresi beta 

sebesar 0,214 dengan nilai t sebesar 2,450 dan signifikansi sebesar 0,016. Hal ini 

berarti bahwa maturitas utang berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

perusahaan dan secara statistik siginfikan pada level 5%, jadi hipotesis kedua 

diterima.  

Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat utang yang dimiliki 

perusahaan. Melalui adanya utang maka manajer akan lebih disiplin dalam 

membuat keputusan investasi. Myers (1977) dan Jensen (1986) menyebutkan 

bahwa utang mempunyai peran dalam mendisiplinkan keputusan investasi 

perusahaan serta peran dari maturitas utang dalam mengatasi adanya asimetri 

informasi. Penggunaan utang jangka pendek dapat mengurangi asimetri informasi 

dan biaya keagenan antara pemegang saham, kreditur dan manajer. 

Myers (1997) berpendapat bahwa ketika ada proyek dengan NPV positif, 

perusahaan dapat membiayai proyek tersebut dengan menggunakan utang jangka 

pendek yang dimilikinya dan dapat mengurangi masalah kurangnya investasi 

(underinvestment). Hal ini dikarenakan utang akan dilikuidasi dalam waktu yang 

singkat dan profitabilitas akan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Barclay dan 

Smith (1995) menyebutkan bahwa pemegang utang dapat memantau peminjam 

dengan lebih baik dan dapat mengurangi konflik keagenan antara kreditur dan 

peminjam yang muncul dari peluang investasi dikarenakan utang jangka pendek 

yang terus berputar.  
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Selain itu dengan komposisi utang jangka pendek yang lebih besar maka 

perusahaan harus menjaga likuiditasnya sehingga manajemen tidak boleh 

mengambil investasi secara sembarangan. Dapat dilihat pada lampiran perusahaan 

sampel pada penelitian ini memiliki nilai Current ratio rata-rata sebesar 2,11 

(diatas 2) yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi semakin tinggi maturitas 

utang akan meningkatkan efisiensi investasi perusahaan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2015) yang menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif utang jangka pendek atau maturitas utang yang 

tinggi terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

 

4.3.3.  Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Efisiensi Investasi 

Berdasarkan pengujian ini variabel komite audit diperoleh nilai koefisien 

regresi beta sebesar 0,176 dengan nilai t sebesar 2,049 dan signifikansi sebesar 

0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  komite audit memiliki pengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan dan secara statistik siginfikan pada level 

5%, jadi hipotesis ketiga diterima. Semakin tinggi komite audit makan akan 

semakin meningkatkan efisiensi investasi perusahaan. 

Komite audit adalah salah satu bagian dari mekanisme tata kelola 

perusahaan, yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan audit laporan keuangan 

perusahaan. Apabila kerja dari komite audit maksimal berarti akan semakin 

meningkatkan kinerja perusahaan termasuk dalam hal investasi. Anggota komite 

audit menempatkan penekanan pada akurasi laporan keuangan, kontrol efektivitas, 
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dan kualitas audit (Gendron et al., 2009). Anggota komite audit dapat bekerja 

dengan efektif sesuai dengan latar belakang anggota, jumlah pertemuan rapat 

komite audit, dan kegiatan informal di luar pertemuan komite audit. Anggota 

komite audit menyelidiki isu-isu akuntansi lebih mendalam ketika keputusan hasil 

lebih agresif, terutama jika anggota memiliki pengalaman di bidang akuntansi 

(Pomeroy, 2010). Jadi semakin baik dan efektif kinerja dari komite audit tentunya 

akan berdampak pada semakin efisien investasi perusahaan yang bersangkutan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Szczepankowski (2012) yang menggunakan sampel pada perusahaan Polandia. 

Penelitiannya memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lee (2009) juga 

menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. Hal ini berarti komite audit yang semakin besar akan 

semakin banyak ide yang tertampung sehingga akan membuat portofolio investasi 

perusahaan semakin baik. Semakin tinggi atau semakin banyak jumlah komite 

audit mengindikasikan bahwa komite audit perusahaan yang bersangkutan akan 

bekerja lebih optimal atau efisien karena semakin banyak orang dengan ide-ide 

lebih baik dalam bekerja, hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi 

investasi perusahaan.  

 

4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Efisiensi Investasi 

Dalam pengujian hipotesis ini kepemilikan institusional diperoleh nilai 

koefisien regresi beta sebesar -0,065 dengan nilai t sebesar -0,775 dan nilai 
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signifikansi sebesar 0,441 artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan, jadi hipotesis 

keempat ditolak. 

Kepemilikan institusional menunjukkan seberapa besar kepemilikan yang 

dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena 

semakin besar prosentase pihak luar perusahaan akan berakibat pada semakin 

tingginya konflik agensi atau agency conflict antara pihak manajerial dengan 

pihak institutsional, hal ini akan berdampak pada pertentangan kebijakan 

perusahaan, termasuk dalam hal efisiensi investasi sehingga menjadikan investasi 

perusahaan tidak efisien. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan Walsh (2010). Juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Garcia et al (2010) yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di US. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan 

institusional terhadap efisiensi investasi perusahaan.  

Kepemilikan institusional memegang peranan penting tetapi tidak 

berdampak signifikan pada efisiensi investasi karena dengan tingginya 

kepemilikan institusional dapat memicu konflik agency sehingga kinerja 

perusahaan dalam investasi tidak optimal. Perusahaan dalam penelitian ini 

memiliki kepemilikan institusional yang tersebar dimana satu perusahaan dapat 

dimiliki oleh beberapa institusi dengan proporsi yang berbeda-beda. Dapat dilihat 

pada lapiran sebanyak 85 perusahaan (56,5%) dari sampel penelitian dimiliki oleh 

lebih dari 1 institusi. Oleh karena itu kemungkinan besar antar institusi tidak 

menjalin komunikasi yang baik selama proses pengawasan perusahaan. Jadi 
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meskipun proporsi KI besar tetapi tidak ada koordinasi yang baik dalam kontrol, 

menjadikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap efisiensi 

investasi. 

 

4.3.5.  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Efisiensi Investasi 

Berdasarkan pengujian hipotesis ini, kepemilikan variabel kepemilikan 

manajerial memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar -0,078 dengan nilai t 

sebesar -0,934 dan nilai signifikansi sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

efisiensi investasi perusahaan, jadi hipotesis kelima ditolak.  

Kepemilikan manajerial menunjukkan seberapa besar kepemilikan  yang 

dimiliki oleh pihak dalam perusahaan yaitu dewan direksi, komisaris perusahaan.   

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai statistik 

deskriptifnya, rata-rata untuk kepemilikan manajerial nilanya kecil hanya 

6,602277% sehingga tidak kuat pengaruhnya terhadap efisiensi investasi 

perusahaan dan menjadikan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap  efisiensi investasi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gendron 

(2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi investasi. Hal ini disebabkan kerena adanya kepemilikan 

manajerial yang relatif kecil memungkinkan pihak manajemen tidak dapat 

bergerak leluasa dalam menerapkan kebijakan investasi perusahaan karena kalah 
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akan kalah apabila ada pemungutan suara dalam RUPS, sehingga menjadikan 

kepemilikan manajerial tidak berdampak pada efisiensi investasi. 

Kepemilikan saham yang signifikan oleh manajer menandakan bahwa 

manajer mempunyai status ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pengelola 

perusahaan. Selain mengelola perusahaan, manajer juga mempunyai kekuatan 

untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Status 

ganda ini menyebabkan manajer seolah-olah mengawasi dirinya sendiri, sehingga 

memudahkan jalan manajer untuk mencapai kepentingan pribadi, bukan demi 

kepentingan perusahaan (Kusumaningrum, 2013). Apabila proporsi kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajer semakin meningkat, maka keputusan yang 

diambil oleh manajer cenderung akan menguntungkan dirinya tanpa 

menghiraukan kepentingan perusahaan termasuk dalam hal investasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sun (2014) juga menyatakan tidak ada 

pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap efisiensi investasi. Hal ini 

disebabkan karena pihak manajemen lebih berfokus pada kesejahteraan pihak 

manajemen sendiri dan kurang peduli pada efisiensi perusahaan. Jadi kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi.  

 

4.3.6.  Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Efisiensi 

Investasi 

Dalam pengujian hipotesis ini, variabel dewan komisaris independen 

diperoleh nilai koefisien regresi beta sebesar -0,092 dengan nilai t sebesar -1,141 

dan nilai signifikansi sebesar 0,257. Hal ini menunjukkakn bahwa komisaris 
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independen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap efisiensi investasi 

perusahaan, dengan kata lain dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi investasi, jadi hipotesis ditolak. 

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan 

yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualitas. Pada dasarnya setiap orang mempunyai perilaku 

yang mementingkan diri sendiri atau self-interested behaviour yang memberikan 

kecenderungan pihak manajer melakukan manipulasi kinerja perusahaan yang 

dilaporkan untuk kepentingannya sendiri. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

tindakan ini dikenal sebagai manajemen laba yang merupakan salah satu bentuk 

masalah keagenan atau agency problem yang terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang masing-masing 

berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat 

menunjukkan independensinya (not truly independent), sehingga fungsi 

pengawasan tidak berjalan dengan baik (Vethanayagam et. al., 2006 dalam 

Halshim dan Devi, 2007). Adanya bias dalam pelaksanaan independensinya 

disebabkan oleh beberapa kecenderungan seperti peran komisaris yang terlalu 

kuat. Apabila ini terjadi maka komisaris bisa menjadi menjadi terlalu 

mengintervensi direksi dalam menjalankan tugasnya sehingga akan mengganggu 

direksi dalam mengambil keputusan yang bersifat teknis. Selain itu hal ini dapat 
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juga disebabkan oleh hal sebaliknya dimana kedudukan direksi yang terlalu kuat 

sedangkan kompetensi dan integritas komisaris lemah. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi dewan komisaris 

independen dalam sebuah perusahaan justru semakin rawan muculnya konflik 

pendapat sehingga akan berdampak pada semakin buruknya laporan keuangan 

perusahaan dan akhirnya membuat semakin rendahnya efisiensi investasi 

perusahaan, tetapi pengaruhnya juga tidak signifikan. Dengan demikian dapat 

dikatakan tidak adanya perngaruh antara dewan komisaris independen terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Butar-

Butar (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap efisiensi investasi. 


