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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Efisiensi investasi merupakan suatu kegiatan investasi dimana investasi 

yang dilakukan sesuai dengan harapan perusahaan. Suatu investasi dapat dikatakan 

efisien jika tingkat investasi yang diharapkan oleh perusahaan tidak mengalami 

adanya suatu penyimpangan. Dalam arti bahwa investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak overinvestment maupun underinvestment. Terjadinya kondisi 

overinvestment, jika perusahaan terlalu berlebihan dalam melakukan suatu investasi 

atau dengan kata lain melebihi di atas target yang telah ditentukan, sedangkan 

terjadinya kondisi underinvestment atau kurangnya investasi apabila perusahaan 

tidak melakukan semua proyek dimana diketahui dapat memberikan keuntungan 

bagi pihak perusahaan. Efisiensi investasi berhubungan pada pertumbuhan 

penjualan dan investasi perusahaan. Dari model penelitian dalam pengukuran 

efisiensi investasi, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan yang 

meningkat maka menunjukkan investasi yang meningkat, begitu sebaliknya tingkat 

penjualan yang menurun akan berdampak pada menurunnya tingkat investasi 

perusahaan. Efisiensi investasi yang semakin tinggi maka akan menunjukkan 

semakin efisiennya pula dalam penggunaan kas atau aktiva perusahaan dalam 

melakukan suatu investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin dilakukannya 

investasi yang efisien, maka akan berdampak pada aliran kas yang semakin tinggi. 
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Kondisi global yang pada saat ini berkembang dengan sangat pesat, salah 

satu hal yang sering menjadi sorotan penting yaitu sektor ekonomi karena sektor 

tersebut mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi hal yang penting 

bagi suatu perekonomian. Hal ini dapat dijadikan sebagai suatu peluang bagi 

perusahan untuk melakukan berbagai strategi guna memperluas usaha, supaya 

perusahaan dapat semakin bertumbuh dan berkembang.. Pertumbuhan dan 

perkembangan suatu perusahaan sangat bergantung pada diri seorang manajer 

dalam mengelola serta mengambil suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut akan 

sangat berpengaruh untuk keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga seorang manajer memiliki peran yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Peran manajer yang sangat penting dan kompleks didalam suatu 

perusahaan tersebut, maka mengharuskan seorang manajer untuk dapat mengetahui 

serta memahami mengenai berbagai macam informasi yang memiliki manfaat bagi 

perusahaan. Namun dalam kenyataan yang terjadi, seorang manajer 

mempergunakan informasi-informasi yang ada untuk kepentingan pribadinya 

sendiri bukan untuk kepentingan pemegang saham. Manajer tidak melaporkan 

keadaan perusahaannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hal ini dikarenakan 

manajer dan pemegang saham mempunyai informasi yang berbeda. Adanya peran 

dari seorang manajer dalam menjalankan perusahaan, maka dapat dipastikan 

manajer akan mengetahui lebih banyak mengenai berbagai informasi yang ada di 

dalam perusahaannya dibandingkan dengan pihak lain yaitu pemegang saham. 

Kondisi yang seperti demikian yang sering disebut dengan asimetri informasi, 
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dimana pihak manajer mempunyai akses informasi yang lebih mengenai prospek 

perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak– pihak lain.  

Myers dan Majluf (1984) dalam Gomariz et al (2014) mengembangkan 

kerangka kerja untuk peran asimetri informasi dalam efisiensi investasi melalui 

masalah informasi, seperti moral hazard dan adverse selection. Sehubungan dengan 

moral hazard, perbedaaan kepentingan antara pemegang saham dan kurangnya 

pemantauan manajer dapat menyebabkan manajemen mencoba memaksimalkan 

kepentingan pribadinya dengan melakukan investasi yang mungkin tidak sesuai 

untuk pemegang saham. Kondisi ini menyebabkan terjadinya overinvestment (Hope 

dan Thomas,2008). Dalam adverse selection, manajer dengan informasi yang lebih 

baik  mungkin melakukan investasi terlalu banyak jika mereka menjual sekuritas 

yang mahal dan mencapai kelebihan dana. Untuk menghindari hal ini, pemasok 

modal dapat mengatur modal atau menaikkan biaya, yang akan menyebabkan 

penolakan terhadap beberapa proyek yang menguntungkan karena kendala dana 

akan menyebabkan terjadinya underinvestment. 

Fenomena mengenai efisiensi investasi telah terjadi di Indonesia, hal ini 

ditunjukkan dalam website kontan.co.id bahwa efisiensi investasi di Indonesia 

makin buruk. Indonesia perlu mengembangkan adanya industri bahan baku 

penolong serta modal, supaya dapat meningkatkan nilai investasi. Pemerintah 

menargetkan adanya peningkatan investasi dalam PDB hingga mencapai level 40% 

yaitu dengan cara mendorong industri pengolahan bahan baku dan modal, serta 

menurunkan angka icore (perbandingan rasio antara seberapa besar investasi yang 

masuk dengan hasil yang diperoleh). Bappenas mencatat bahwa tahun 2013 angka 
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icore mencapai level 4,5% sedangkan tahun 2012 hanya sebesar 4,2%. Kenaikan 

angka icore tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi di Indonesia 

makin buruk (Santosa,2014). 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap efisiensi investasi telah banyak dilakukan, diantaranya yaitu penelitian 

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

jangka pendek yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik agensi antara pemegang 

saham dan kreditur dan demikian mengurangi underinvestment dan overinvestment. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Gomariz et al (2014) yang meneliti peran 

kualitas pelaporan keuangan dan maturitas utang terhadap efisiensi investasi, 

hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan mengurangi masalah 

overinvestment demikian juga maturitas utang yang rendah dapat meningkatkan 

efisiensi investasi, mengurangi masalah overinvestment dan underinvestment. 

Penelitian yang dilakukan oleh dari Hapsari (2015) meneliti mengenai peran 

dari kepemilikan asing terhadap efisiensi investasi, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kepemilikan asing terhadap 

efisiensi investasi. Hal ini dikarenakan kepemilikan asing memiliki proses 

pengawasan yang baik sehingga dapat berdampak pada meningkatnya efisiensi 

investasi. 

Penelitian dari Szczepankowski (2012) menyatakan bahwa komite audit 

mempunyai pengaruh terhadap efisiensi investasi. Komite audit merupakan bagian 

dari salah satu mekanisme GCG yang bertugas dalam melakukan penilaian serta 

melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika aktivitas dari komite 
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audit yang tinggi dan tercermin pada frekuensi pertemuan komite audit, maka 

berdampak pada meningkatnya kinerja perusahan, sehingga berdampak pada 

meningkatnya efisiensi investasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) meneliti mengenai peran dari 

umur perusahaan terhadap efisiensi investasi perusahaan, menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan umur perusahaan terhadap efisiensi investasi. Hal ini 

dikarenakan semakin lama umur suatu perusahaan maka pengalaman yang dimiliki 

oleh perusahaan akan semakin banyak , terutama pengalaman dalam hal melakukan 

investasi. 

Sedangkan penelitian dari Simanungkalit (2015) meneliti mengenai 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris 

independen terhadap efisiensi investasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel – variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap efisiensi investasi. 

Persentase dewan komisaris independen yang semakin tinggi maka semakin banyak 

pula komisaris yang bertindak independen, sehingga hal ini akan berdampak pada 

meningkatnya efisiensi investasi perusahaan. 

Menurut Wahidahwati (2002) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) 

kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan 

direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. 

Kepemilikan manajerial di suatu perusahaan, menunjukkan bahwa pihak manajer 

memiliki saham di perusahaan tersebut dan hal ini akan membuat pihak manajer 

akan mengambil keputusan dengan sangat berhati-hati sehingga berdampak pada 

meningkatnya efisiensi investasi. 
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Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, yang dimaksud dengan pihak institusi 

dalam hal ini berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun 

perusahaan swasta (Wiranata dan Nugrahanti,2013). Kepemilikan institusional 

yang semakin tinggi maka berdampak pada proses pengawasan atau monitoring 

yang dilakukan akan semakin baik sehingga berdampak pada meningkatnya 

efisiensi investasi. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi investasi, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2014) yang menunjukkan hasil bahwa maturitas utang tidak memiliki 

pengaruh terhadap efisiensi investasi. Selain itu, juga tidak terdapatnya pengaruh 

dari tingkat penggunaan utang jangka pendek terhadap kualitas pelaporan keuangan 

serta efisiensi investasi. Sedangkan tangibilitas memiliki pengaruh terhadap 

efisiensi investasi. Menurut Syamsudin (2007:9) dalam Agustini dan Budiyanto 

(2015) struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk masing-masing 

komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Aktiva tetap 

dalam sebuah perusahaan dapat menentukan besarnya penggunaan hutang, maka 

jika sebuah perusahaan mempunyai aktiva tetap dalam jumlah yang besar maka 

dapat menggunakan hutang yang besar pula. Karena aktiva tetap dalam perusahaan 

dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Tangibilitas yang semakin tinggi, 

menunjukkan bahwa persentase aktiva semakin besar dalam menentukan 

penggunaan hutang sehingga berdampak terhadap efisiensi investasi. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan pengujian 

kembali mengenai pengaruh dari berbagai variabel independen yang telah 

digunakan dalam penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang telah ada sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel 

independen dari penelitian Rahmawati (2014) yaitu maturitas utang dan 

tangibilitas. Maka penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi investasi dengan judul: “Pengaruh Maturitas Utang, 

Tangibilitas, Kepemilikan Asing, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, dan 

Umur Perusahaan terhadap Efisiensi Investasi Perusahaan”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah maturitas utang berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

perusahaan? 

2. Apakah tangibilitas berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

perusahaan? 

4. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan? 

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah maturitas utang berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. 

2. Untuk menguji apakah tangibilitas berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. 

3. Untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. 

4. Untuk menguji apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh 

positif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

5. Untuk menguji apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi investor : 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi di pasar modal yang terkait dengan maturitas utang, tangibilitas, 

kepemilikan asing, frekuensi pertemuan komite audit, umur perusahaan 

serta efisiensi investasi perusahaan. 
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2. Bagi emiten: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para emiten 

dalam menetapkan kebijakan perusahannya terkait untuk meningkatkan 

efisiensi investasi perusahaannya. 

3. Bagi Kalangan Akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

kalangan akademisi yang tertarik dengan topik penelitian yang serupa 

dimasa mendatang serta dapat menambah pengetahuan mengenai faktor 

yang mempengaruhi efisiensi investasi. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

  

H1 (+) 

 

 H2 (+) 

 

 H3(+) 

 

 H4 (+) 

 

     H5 (+) 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, terdapat berbagai variabel 

yang mempengaruhi efisiensi investasi antara lain yaitu maturitas utang, 

tangibilitas, kepemilikan asing, frekuensi pertemuan komite audit, dan umur 

perusahaan. Dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial. Alasan menggunakan variabel kontrol adalah menghubungkan 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.  

Maturitas Utang (X1) 

Tangibilitas (X2) 

Kepemilikan Asing 

(X3) 

Efisiensi investasi 

(Y) 

Frekuensi Pertemuan 

Komite Audit (X4) 

Umur Perusahaan (X5) 

Variabel kontrol: 

 
1. Dewan Komisaris 

Independen 

2. Kepemililikan 

Institusional 

3. Kepemilikan 

Manajerial 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan 

mengenai berbagai variabel penelitian, penelitian – penelitian 

terdahulu, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai teori – teori yang berhubungan dengan 

penelitian, penjelasan tiap variabel dan pengembangan hipotesis tiap 

masing-masing variabel yang menjelaskan mengenai hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, pengukuran dan 

definisi operasional tiap variabel, metode dan teknik pengambilan 

sampel dan metode analisis data 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil pengujian hipotesis dan penjelasan tiap 

variabel. Hasil serta pembahasan dilakukan guna menjawab setiap 

rumusan masalah dalam penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

saran bagi penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 




