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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laba akuntansi, 

maturitas utang secara parsial maupun secara simultan terhadap efisiensi investasi 

denan risiko litigasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi 

Secara parsial kualiatas laba akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan dengan tingkat signifikan di 

atas 0,05 sebesar 0,065. Hal ini tidak mendukung H1 yang menyatakan bahwa 

kualitas laba akuntansi berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Artinya 

apabila kualitas laba akuntansi menurun, maka efisiensi investasi tetap dan 

tidak berpengaruh. Kualitas laba akuntansi diukur dengan kualitas akrual yang 

mengikuti model pengukuran akrual oleh Kothari et al. (2015) dan efisiensi 

investasi diukur dengan nilai residu yang diperoleh dari investment dan sales 

growth sesuai dengan model yang telah dipakai oleh Biddle et al (2009). 

2. Maturitas utang (utang jangka pendek) berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi investasi. 
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Maturitas utang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi dengan 

tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,009. Hal ini menerima H2 yang 

menyatakan bahwa maturitas utang berpengaruh terhadap efisiensi investasi. 

Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa maturitas utang lebih 

pendek berperan dalam meningkatkan efisiensi investasi. Keberadaan utang 

jangka pendek dapat mengurangi penyimpangan investasi dan meningkatkan 

investasi. Maturitas utang diukur dengan utang jangka pendek dibagi dengan 

total utang. dan efisiensi investasi diukur dengan nilai residu yang diperoleh 

dari investment dan sales growth sesuai dengan model yang telah dipakai oleh 

Biddle et al (2009). 

3. Kualitas laba akuntansi, maturitas utang berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi investasi. 

Kualitas laba akuntansi, maturitas utang berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi investasi dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,011 dan 

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap efiseinsi 

investasi. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa kualitas laba 

akuntansi, maturitas utang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi. 

4. Risiko litigasi tidak memperkuat pengaruh antara kualitas laba akuntansi dan 

efisiensi investasi. 

Risiko litigasi tidak memperkuat pengaruh antara kualitas laba akuntansi dan 

efisiensi investasi atau bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat 

pengaruh antara kualitas laba akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat 
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signifikasi di atas 0,05. Ini megindikasi tinggi rendahnya risiko litigasi 

perusahaan tidak akan berdampak pada efisiensi perusahaan.  

5. Risiko litigasi tidak memperkuat pengaruh antara maturitas utang terhadap 

efisiensi investasi. 

Risiko litigasi tidak memperkuat pengaruh antara maturitas utang terhadap 

efisiensi investasi atau bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat 

hubungan antara kualitas laba akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat 

signifikasi diatas 0,05. Ini mengindikasi tinggi rendahnya risiko litigasi 

perusahaan tidak akan berdampak pada efisiensi perusahaan. 

5.2 Impilikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa 

hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan bagi pihak terkait yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dengan cara memilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi 

investasi . 

2. Bagi investor dan calon investor agar mempertimbangkan untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang memiliki efisiensi investasi yang tinggi 

karena akan berpengaruh terhadap keuntungan yang nantinya akan diperoleh. 
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3. Bagi kreditur diharapkan untuk dapat mempertimbangkan tingkat risiko 

perusahaan dalam memberikan pinjaman yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi investasi. 

5.3  Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Berikut ini adalah keterbatasan dalam penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat memperdalam lagi penelitian 

mengenai efisiensi investasi karena penelitian ini masih jarang dilakukan di 

Indonesia. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya kualitas laba 

akuntansi dan maturitas utang, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel 

lain untuk dapat mempengaruhi efisiensi investasi perusahaan. 

3. Sampel yang digunakan terbatas pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

meneliti tidak hanya sektor pertambangan, tetapi sektor lainnya seperti real 

estate, konstruksi, transportasi, manufaktur, pertambangan dll.  


