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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan kondisi bisnis di Indonesia semakin meningkat, hal tersebut 

dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan untuk dapat terus 

berkembang, maju dan bersaing di dunia bisnis. Untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan, manajer dituntut untuk mengetahui secara tepat mengenai 

informasi yang berguna bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang 

akan berpengaruh pada perusahaan. Salah satu keputusan yang diambil manajer untuk 

meningkatkan kondisi bisnis yaitu keputusan investasi, dengan cara berinvestasi 

perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga akan memperoleh 

keuntungan yang diinginkan. Menurut Fahmi (2012:1) perkembangan teknologi dan 

informasi yang begitu pesat telah mendorong perubahan dalam ilmu investasi untuk 

menyesuaikan dengan kondisi terkini. Saat ini, keputusan dan tindakan berinvestasi 

tidak lagi serumit dahulu, ketika kedua belah pihak harus hadir dan menyetujuinya.  

Secara umum investasi diartikan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada 

saat sekarang ini untuk membeli aktiva rill (tanah, rumah, mobil, dan sebagainya) 

atau aktiva keuangan (saham, obligasi, reksadana, wesel, dan sebagainya) dengan 

tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang 

(Haming dan Basalamah, 2010:5). Tentunya proses mencari keuntungan dengan 

melakukan investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan 
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mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Pentingnya sikap 

kehati-hatian merupakan modal penting bagi investor. Dengan berinvestasi secara 

tepat perusahaan akan memperoleh keuntungan sehingga investasi dapat dikatakan 

efisien. 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. Kondisi 

overinvestement adalah kondisi dimana perusahaan memiliki kelebihan modal (free 

cash flow) namun pertumbuhan perusahaan yang lambat (Sari dan Suaryana, 2014). 

Pertumbuhan perusahaan yang lambat menyebabkan manajer tidak dapat 

mengalokasikan modalnya secara benar. Overinvestment dapat mengakibatkan 

munculnya beban-beban yang seharusnya tidak ada. Sedangkan kondisi 

underinvestment muncul apabila perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang 

mensyaratkan penggunaan hutang dengan jumlah yang besar, tanpa jaminan 

pembayaran utang yang mencukupi (free cash flow) (Sari dan Suaryana, 2014). 

Underinvestment terjadi ketika perusahaan mengabaikan dan melewatkan semua 

proyek yang diketahui dapat menguntungkan bagi perusahaan. 

Adanya agency conflict mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara 

pemegang saham dan manajer perusahaan. Asimetri informasi ini juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi investasi perusahaan (Sari dan Suaryana, 2014). Asimetri 

informasi merupakan perbedaan informasi yang dimiliki antara agent (manajer) dan 

principal (pemegang saham). Manajemen menginginkan para pemegang saham 
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tertarik untuk menanamkan modal di dalam perusahaan, sehingga manajemen akan 

memilah-milah informasi yang akan diberikan. Sedangkan, pemegang saham 

membutuhkan semua informasi tentang kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka 

mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Dengan demikian terjadi slack 

informasi diantara kedua belah pihak tersebut. Sehingga, asimetri informasi dapat 

menyebabkan tidak optimalnya output dari keputusan yang diambil dan juga tujuan 

awal berinvestasi menjadi tidak tercapai yaitu peningkatan kesejahteraan pemegang 

saham. 

Keputusan investasi yang baik salah satunya dipengaruhi oleh kualitas laba 

yang baik pula. Jika informasi laba tidak diungkapkan secara benar, maka keputusan 

investasi manajer yang sudah ditentukan tidak akan tepat sasaran dan laba menjadi 

tidak berkualitas, sehingga akan menyebabkan inefisiensi investasi. Laba yang 

dinyatakan perusahaan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi perusahaan 

yang bermanfaat di masa mendatang. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi serta memungkinkan manajer untuk 

mengidentifikasi peluang investasi yang baik. Kualitas laba saat ini mempengaruhi 

investasi tahun depan (Li dan Wang, 2010). Sesuai dengan agency theory, agent 

sebagai pihak internal perusahaan lebih mengetahui informasi internal perusahaan 

sehingga manajer dapat dengan mudah memanipulasi laba perusahaan yang 

mengakibatkan laba tidak menggambarkan keadaaan perusahaan yang sebenarnya. 
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Dengan memanipulasi laba tentunya perusahaan tidak dapat memperoleh investasi 

yang efisien dan akan menghadapi kondisi overinvestment dan underinvestment. 

Apabila perusahaan tidak mampu merealisasikan investasi seperti yang 

diharapkan perusahaan harus mencari alternatif tambahan dana. Suatu perusahaan 

yang telah go public akan tetap membutuhkan tambahan pendanaan eksternal yang 

akan digunakan untuk menambah modal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mempertimbangkan maturitas utang (debt maturity) ketika memilih utang 

sebagai sumber pendanaannya. Hal ini dikarenakan pemilihan maturitas utang dapat 

digunakan untuk mengurangi masalah asimetri informasi (Flannery, 1986 dalam 

Rahmawati dan Harto, 2014). Dengan mempertimbangkan maturitas utang (debt 

maturity) sebagai sumber pendanaannya maka akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Barclay dan Smith (1995) dalam 

Rahmawati dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memilih 

utang sebagai sumber pendanaan maka perusahaan juga harus mempertimbangkan 

kebijakan-kebijakan financial yang lain, seperti debt matury, priority, apakah 

menggunakan public debt ataukah private debt, dan lain-lain. Maturitas utang 

merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan 

jatuh tempo utang yang akan digunakan perusahaan. Beberapa paper menyebutkan 

bahwa maturitas utang yang lebih pendek dapat digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi investasi (Cutillas dan Sanchez, 2012; Sakti dan Septiani, 2015). Untuk 

mengurangi ketidakefisiensi investasi, perusahaan harus lebih banyak menggunakan 
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utang jangka pendek. karena maturitas utang yang lebih pendek memungkinkan 

pengawasan dan pemantauan manajer menjadi lebih baik.  

Dalam mengambil setiap keputusan investasi, investor selalu berusaha 

meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik risiko yang bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang (Fahmi, 2012:188). Perusahaan perlu menghindari risiko 

agar perusahaan tetap dapat menjalankan operasional perusahaan secara 

berkelanjutan. Adapun risiko yang sangat berpengaruh dan melekat pada perusahaan 

yaitu risiko litigasi. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan 

membawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan 

atau penggantian atas kerusakan (Awalia dan Daljono, 2014). Litigasi merupakan 

suatu penyelesaian perkara di dalam hukum yang menggunakan jalur peradilan.  

Risiko terjadinya litigasi merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi sikap manajer dalam menjalankan perusahaan. Semakin tinggi risiko 

litigasi yang dihadapi perusahaan, membuat manajer semakin menginformasikan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya. Jadi laba yang dilaporkan semakin mendekati 

dengan laba yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan manajer agar risiko litigasi yang 

dihadapi tidak benar-benar terjadi. Adanya konflik keagenan menimbulkan adanya 

asimetri informasi. Asimetri informasi akan menurunkan kualitas laba yang 

dinyatakan dalam laporan keuangan sehingga berpotensi terjadinya litigasi (Awalia 

dan Daljono, 2014). Dengan melekatnya risiko litigasi bagi setiap perusahaan, 

perusahaan cenderung menggunakan utang jangka pendek untuk berinvestasi 

dikarenakan perusahaan takut mengambil risiko apabila utang tersebut tidak bisa 
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dibayar dan dengan menggunakan utang jangka pendek memudahkan bagi manajer 

untuk mengawasi utang perusahaan dan akan mencapai investasi yang efisien.  

Di Indonesia terjadi peningkatan kasus litigasi yang dialami perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan oleh upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum (law 

enforcement) dalam bidang pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal. Salah satu kasus litigasi yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami 

oleh PT. Bakrie & Brothers Tbk. Tuntutan yang dialami PT. Bakrie & Brothers Tbk 

ini dikarenakan adanya kesalahan pencatatan laporan keuangan tahunan 2010. 

Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak merincinya transaksi yang dilakukan 

oleh PT. Petromine, salah satu usaha dari anak perusahaan PT. Bakri & Brothers 

dengan PT. AKR Brothers. Atas kesalahan pencatatan tersebut, Bursa memberikan 

sanksi denda sebesar Rp 500 juta dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar. 

(Nurwa dan Purwanto, 2015). Banyaknya skandal akuntansi yang terjadi dalam kurun 

waktu terakhir membuat fokus perhatian terhadap kualitas pelaporan keuangan 

meningkat. 

Perusahaan yang menjadi subyek penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan 

memiliki prospek yang sangat bagus di Indonesia. Perusahaan pertambangan 

merupakan salah satu sektor yang cenderung diminati oleh investor sebagai salah satu 

target investasinya. Penyebabnya adalah bahwa hasil dari pertambangan sangat 
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digemari oleh masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini akan 

mempengaruhi kegiatan investasi dalam sektor pertambangan.  

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor perekonomian pada triwulan III 2012 

mengalami peningkatan terkecuali pada sektor Pertambangan yang menjadi satu-

satunya sektor yang mengalami pertumbuhan minus (-0.09%) akibat dampak dari 

penurunan permintaan global (setneg.go.id). Salah satu penyebabnya adalah 

berbelitnya aturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga membuat 

sektor pertambangan banyak yang tutup karena tidak sanggup untuk mengikuti aturan 

tersebut. Terdapat sekitar 22 Undang-Undang yang berkaitan dengan tambang dan 

ditambah dengan Peraturan Pemerintah (PP) ditambah lagi peraturan daerah dan 

aturan lainnya. Salah satunya karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah (Permen) 

No. 7 tahun 2012 yang menyebutkan jika seluruh usaha tambang sektor mineral wajib 

mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri dan dilarang melakukan 

ekspor bahan tambang mentah (esdm.go.id). Selain itu penyebab terjadinya 

penurunan pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia dikarenakan turunnya 

tingkat pertumbuhan ekonomi di China, yang tadinya 10% -11% turun menjadi 6%, 

sehingga permintaan atas produk-produk tambang turun, dimana apabila permintaan 

turun akan menyebabkan harga komoditas ikut turun (antarasumut.com). Perlambatan 

pertumbuhan ekonomi yang dialami di Repulik Rakyat Tionghoa RRT, negara 

dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra dagang paling penting di 

Indonesia, membawa dampak-dampak negatif karena permintaan akan produk-

produk ekspor Indonesia menurun tajam. Dalam upaya mengurangi dampak 

http://www.esdm.go.id/
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penurunan harga barubara, para penambang Indonesia cenderung menaikkan tingkat 

produksi (dan karenanya menekan harga lebih lanjut.) salah satu pengecualian adalah 

tambang batubara bukit asam. Performa ini disebabkan oleh sejumlah strategi yang 

sukses mengurangi ongkos biaya (indonesia-investments.com). Kondisi buruk ini 

terjadi sampai dengan tahun 2015, tidak hanya di sektor batubara saja, penurunan 

meliputi investasi yang dilakukan di sektor pertambangan minyak dan gas, 

pertambangan mineral dan pertambangan batu-batuan (koran-sindo.com). 

Menurunnya tingkat kondisi bisnis di sektor pertambangan menjadikan 

perusahaan untuk lebih gencar lagi dalam memilih strategi-strategi yang tepat untuk 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan berinvestasi secara efisien 

menggunakan utang jangka pendek, perusahaan dapat meningkatkan labanya di masa 

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kembali pertumbuhan perusahaan. 

Kualitas laba akuntansi diharapkan dapat mempengaruhi keputusan investasi 

yang tepat bagi perusahaan. Peneliti menggunakan kualitas laba akuntansi sebagai 

variabel independen dikarenakan laba merupakan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan melalui aktivitas perusahaan baik melalui investasi maupun penjualan 

produk perusahaan tersebut, laba yang diperoleh dapat digunakan untuk berinvestasi 

baik itu pada asset tetap maupun asset keuangan, sehingga perusahaan dapat 

mencapai investasi yang efisien. Menurut Sukirno (2006:122) tingkat investasi 

perusahaan dapat ditentukan oleh faktor utama yaitu tingkat keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. 
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Maturitas utang merupakan variabel independen yang digunakan oleh peneliti. 

Sesuai dengan teori Investasi Neo-Klasik bahwasanya untuk memperoleh modal 

dibutuhkan biaya, perusahaan mempunyai dua sumber pembiayaan, salah satunya 

yaitu dari meminjam. Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal 

(kreditur) sebuah perusahaan. Dengan memilih maturitas utang yang lebih pendek, 

perusahaan akan memperoleh pendanaan eksternal yang berguna untuk berinvestasi. 

Penyingkatan masa jatuh tempo utang memungkinkan pengawasan manajer menjadi 

lebih baik, kreditur akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan perusahaan dan 

dapat memastikan kinerja perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mencapai 

investasi yang efisien.  

Peneliti menambahkan risiko litigasi sebagai variabel moderasi untuk 

memperkuat hubungan antara kualitas laba akuntansi terhadap efisiensi investasi dan 

memperkuat hubungan antara maturitas utang terhadap efisiensi investasi. Tentunya 

dalam menjalankan aktivitas perusahaan, terdapat risiko yang melekat pada 

perusahaan. Perusahaan berusaha untuk menghindari risiko litigasi dengan cara 

meningkatkan kualitas laba perusahaan dan menggunakan utang jangka pendek 

sebagai sumber modal. Jika perusahaan tidak berhati-hati dalam melaporkan kinerja 

keuangannya, atau perusahaan melanggar kontrak yang telah disepakati, pihak ketiga 

dapat menuntut perusahaan ke jalur peradilan sehingga perusahaan akan menghadapi 

persoalan yang akan mempengaruhi laba perusahaan dan investasi perusahaan 

menjadi tidak efisien. 
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Penelitian terdahulu Cutillas dan Sanches (2012) meneliti perusahaan yang 

berada di Spanyol yang memperoleh hasil bahwa kualitas pelaporan keuangan 

berpengaruh negatif terhadap overinvestment dan underinvestment dan jatuh tempo 

utang yang lebih rendah berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. Sejalan 

dengan penelitian Sakti dan Septiani (2015) menemukan hasil bahwa kualitas 

pelaporan keuangan dan jatuh tempo utang lebih pendek berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi Berbeda dengan penelitian Rahmawati dan Harto (2014) tentang 

Analisis Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Maturitas Utang Terhadap 

Efisiensi Investasi menemukan hasil bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi investasi sedangkan maturitas utang 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi investasi. 

Penelitian Oleh Wang et al (2015) meneliti perusahaan di China menemukan 

hasil bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap 

underinvestment dan overinvestment. Berbeda dengan penelitian Sari dan Suaryana 

(2014) memperoleh hasil bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap underinvestment, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh 

terhadap kondisi overinvestment. Sejalan dengan penelitian Handayani et al (2015) 

tentang Kualitas Pelaporan Keuangan, Mekanisme Governance, dan Efisiensi 

Investasi menghasilkan bahwa kualitas pelaporan keuangan cenderung berpengaruh 

terhadap underinvestment. Namun kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap overinvestment dan analyst following tidak memoderasi asosiasi 

antara kualitas laporan keuangan dengan efisiensi investasi.  
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Berdasarkan uraian diatas terdapat kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu, 

ketidakkonsistensian dalam hasil penelitian di atas dan penelitian mengenai efisiensi 

investasi masih jarang di Indonesia sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk 

dilakukannya kembali penelitian mengenai efisiensi investasi. Penelitian ini 

merupakan pengembangan penelitian Nurwa dan Purwanto (2015) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kualitas laba akuntansi terhadap efisiensi investasi 

dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 

menunjukkan hasil bahwa risiko litigasi memberikan pengaruh signifikan negatif 

terhadap kualitas akrual dan efisiensi investasi perusahaan. Pengaruh negatif ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi risiko litigasi akan menurunkan nilai kualitas 

akrual terhadap efisiensi investasi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurwa dan Purwanto (2015) yaitu 

terdapat variabel independen kualitas laba akuntansi, laba yang ditunjukkan dalam 

laporan keuangan merupakan salah satu faktor pertimbangan investor untuk 

berinvestasi ke dalam suatu perusahaan, karena pada umumnya investor menilai jika 

laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu tinggi, maka perusahaan tersebut 

mempunyai nilai yang baik, laba yang berkualitas merupakan laba yang 

menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba akan 

mempengaruhi efisiensi investasi perusahaan (Nurwa dan Purwanto, 2015). 

Penelitian ini juga menggunakan risiko litigasi sebagai variabel moderasi. Hal ini 

dikarenakan salah satu faktor yang mempertimbangkan kualitas laba yaitu risiko 
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usaha, kualitas laba yang lebih tinggi dikaitkan dengan perusahaan yang lebih 

terlindung dari risiko usaha (Subramanyam, 2014:145). 

Adapun risiko usaha yang dihadapi perusahaan yaitu risiko litigasi. Dengan 

melekatnya risiko litigasi pada perusahaan, perusahaan akan melaporkan laba yang 

sebenarnya sehingga laba akan menjadi berkualitas dan perusahaan akan memilih 

jatuh tempo utang yang pendek agar mengurangi risiko yang ada.  

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu Nurwa dan 

Purwanto (2015) yaitu pada penelitian Nurwa dan Purwanto (2015) hanya 

menggunakan variabel independen kualitas laba akuntansi sedangkan pada penelitian 

ini menambahkan variabel maturitas utang untuk mempengaruhi efisiensi investasi 

karena salah satu faktor lain yang mempengaruhi tingkat investasi adalah maturitas 

utang yang dipilih oleh perusahaan, ketika perusahaan melakukan investasi dengan 

meminjam maka akan timbul utang, jadi jatuh tempo utang akan mempengaruhi 

tingkat investasi perusahaan. Dengan melihat penjabaran diatas dan juga beberapa 

penelitian sebelumnya, peneliti melihat ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian 

tersebut. Selain itu, peneliti melihat adanya fenomena dalam perusahaan 

pertambangan di tahun 2012 hingga 2015 yang dapat mempengaruhi kegiatan 

investasi perusahaan-perusahaan pertambangan itu sendiri. Inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk melanjutkan penelitian ini.  Dari latar belakang 

masalah tersebut, disusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Laba 

Akuntansi, Maturitas Utang Terhadap Efisiensi Investasi Dengan Risiko Litigasi 
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Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar beakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kualitas laba akuntansi berpengaruh terhadap efisiensi investasi 

pada Perusahaan Pertambangan? 

2. Apakah maturitas utang berpengaruh terhadap efisiensi investasi pada 

Perusahaan Pertambangan? 

3. Apakah kualitas laba akuntansi, maturitas utang berpengaruh terhadap 

efisiensi investasi pada perusahaan pertambangan? 

4. Apakah risiko litigasi memperkuat pengaruh antara kualitas laba akuntansi 

dan efisiensi investasi pada Perusahaan Pertambangan? 

5. Apakah risiko litigasi memperkuat pengaruh antara maturitas utang dan 

efisiensi investasi pada Perusahaan Pertambangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengatahui pengaruh kualitas laba akuntansi terhadap efisiensi 

investasi pada Perusahaan Pertambangan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh maturitas utang (utang jangka pendek) 

terhadap efisiensi investasi pada Perusahaan Pertambangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laba akuntansi, maturitas utang (utang 

jangka pendek) terhadap efisiensi investasi pada Perusahaan Pertambangan. 

4. Untuk mengetahui risiko litigasi dapat memperkuat pengaruh antara 

kualitas laba akuntansi dan efisiensi investasi pada Perusahaan 

Pertambangan.  

5. Untuk mengetahui risiko litigasi dapat memperkuat pengaruh antara 

maturitas utang (utang jangka pendek) dan efisiensi investasi pada 

Perusahaan Pertambangan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka kegunaan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa konsep dan 

pengetahuan serta menambah wawasan mengenai kualitas laba akuntansi, 

maturitas utang, efisiensi investasi dan risiko litigasi.  

2. Bagi Universitas 

 Sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan perpustakaan 

Universitas guna membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan 

masalah yang sama. 
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3. Bagi Perusahaan 

 Diharapkan dapat memberikan pemikiran baru mengenai pencapaian investasi 

yang optimum bagi perusahaan. membantu perusahaan untuk mengurangi 

masalah overinvestment maupun underinvestment melalui pengurangan 

asimetri informasi yang dapat diperoleh melalui laba yang berkualitas dan 

pemilihan utang jangka pendek serta menghindari risiko litigasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar 

pemikiran selanjutnya disusun perumusan masalah dan diuraikan tujuan 

dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang berhubungan dengan 

objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari 

buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga 

sebagai sumber informasi dan referensi media lain, pandangan islam 

mengenai judul penelitian, penelitian terdahulu hipotesis penelitian dan 

kerangka pemikiran. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 

operasional, serta teknik analisis dan pengujian hipotesis yang 

digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang 

digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran deskripsi hasil yang berisi hasil 

analisis data dan pembahasan yang disesuaikan dengan metode 

penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil 

penelitian dengan kriteria yang ada dan menjawab pertanyaan yang telah 

disebutkan dalam rumusan masalah, melakukan analisis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitiaan yang 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan 

penelitiaan, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap hasil penelitiaan maupun penelitiaan selanjutnya agar dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 


