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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pengaruh kualitas 

laporan keuangan, maturitas utang, ukuran komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap efisiensi 

investasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulan bahwa: 

1.   Kualitas laporan keuangan, maturitas utang dan komite audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan.  

2.   Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi perusahaan.  

  

5.2.  Keterbatasan dan Saran 

5.2.1. Keterbatasan 

 Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu: 

1. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada tiga tahun periode yaitu 

tahun 2012-2014, sehingga hasil penelitian ini hanya dapat digunakan 

pada periode pengamatan. 

2. Sampel penelitian cukup terbatas jumlahnya dan berfokus pada 

perusahaan manufaktur saja sehingga hasilnya tidak dapat 

digeneralisasi untuk perusahaan diluar sektor manufaktur. 
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5.2.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor selain manufaktur 

ataupun meneliti semua sektor perusahaan di BEI untuk mengetahui 

apakah hasil penelitian ini dapat digunakan / digeneralisasi untuk 

sektor lainnya. 

 

5.3. Implikasi 

5.3.1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yaitu dapat menjadi bukti empiris 

bahwa melalui kualitas laporan keuangan yang tinggi dan penerapan mekanisme 

corporate governance yang baik dapat menekan terjadinya asimetri informasi dan 

perilaku oportunis manajemen sehingga dapat meningkatkan efisiensi investasi 

perusahaan. Selain itu utang memiliki peran dalam mendisiplinkan keputusan 

invetasi. Melalui pemanfaatan utang jangka pendek, perusahaan dapat 

mengendalikan sekaligus memenuhi kebutuhan modalnya untuk melakukan 

investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

tentang efisiensi investasi. 

 

5.3.2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para emiten dalam 

menetapkan kebijakan perusahan terkait untuk meningkatkan efisiensi investasi 
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perusahaannya. Selain itu bagi para investor hasil penelitian memberikan masukan 

yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar modal. 

Investor tentu mengharapkan keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Oleh 

karena itu sebelum melakukan investasi, investor sebaiknya memperhatikan 

kualitas laporan keuangan, maturitas utang dan komite audit suatu perusahaan 

karena terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap efisiensi investasi 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki efisiensi investasi yang baik tentunya akan 

dapat melunasi kewajiban-kewajibannya baik terhadap investor maupun 

suppliernya. 

 

 


