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BAB II 

 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Efisiensi Investasi 

Investasi adalah suatu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 

menggunakan dana yang ada dalam membeli baik dalam bentuk aset yang nyata 

ataupun aset keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan 

(Haming & Basamalah, 2010). Maka dalam menciptakan keuntungan yang lebih 

perusahaan dituntut untuk melakukan tindakan investasi yang bersifat efisien 

sehingga dapat mencapai tujuan optimal dari yang diharapkan (Sakti & Septiani, 

2015). 

Efisiensi investasi adalah tingkat investasi optimal dari kebijakan 

perusahaan, dimana investasi tersebut merupakan jenis investasi dapat mencapai 

target yang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan, sehingga suatu investasi 

dapat dikatakan efisien apabila perusahaan dapat menghindari keadaan 

underinvestment ataupun overinvestment (Biddle, Hilary, & Verdi, 2009). 

Variabel efisiensi investasi menurut Aulia dan Siregar (2018), dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana 3 variabel yang paling banyak diteliti 

saat ini adalah variabel kualitas laporan keuangan, jatuh tempo hutang dan 

konservatisme akuntansi. Menurut Biddle, Hilary, dan Verdi (2009) menyatakan 

bahwa semakin baik kualitas dari laporan keuangan akan membantu untuk 

menurunkan kesenjangan informasi dan meningkatkan kemampuan monitor dari 
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pemilik perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari investasi yang 

dilakukan. Jatuh tempo hutang menurut  Gomariz dan  Ballesta (2014) membantu 

meningkatkan efisiensi investasi dimana pemberi pinjaman memiliki hubungan 

yang lebih dekat dengan pihak peminjam sehingga dapat memberikan informasi 

tambahan kepada pemilik perusahaan mengenai kondisi investasi perusahaan. 

Konservatisme akuntansi menurut Xu, Wang, dan Han  (2012) berperan sebagai 

kendali perusahaan yang bersifat internal dengan tujuan untuk mengurangi 

keadaan overinvestment dan mengurangi biaya agensi sehingga dapat membantu 

meningkatkan efisiensi dari investasi. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Model penelitian dilakukan dengan memanfaatkan referensi sebanyak 38 

penelitian yang dikumpul dalam rentang tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. 

Semua penelitian dikumpulkan dari media internet dengan sumber yang berasal 

dari situs publikasi jurnal seperti Elsevier, SSRN, AAA, Research Gate  dan 

lainnya. 

37 Penelitian yang dikumpulkan dijabarkan kedalam tahun penelitian yaitu 

pada tahun 2006 terdapat 1 penelitian oleh Biddle dan Hilary (2006), tahun 2009 

terdapat 1 penelitian (Biddle et al., 2009), tahun 2010 terdapat 2 penelitian 

(Jianhui & Yunyun, 2010; Li & Wang, 2010), tahun 2011 terdapat 2 penelitian 

(Kangarlouei et al., 2011; Tao, Li, & Xu, 2011), tahun 2012 terdapat 4 penelitian 

(Chen & Lin, 2012; Lalbar, Ghaemmaghami, Pourmansoor, & Karamali, 2012; 

Rao, Jin, & Liu, 2012; Xu et al., 2012), tahun 2013 terdapat 1 penelitian 
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(Eisdorfer, Giaccotto, & White, 2013), tahun 2014 terdapat 6 penelitian (Gomariz 

& Ballesta, 2014; Lai, Liu, & Wang, 2014; Mehrban & Salteh, 2014; Mohammadi, 

2014; Rahmawati & Harto, 2014; Sari & Suaryana, 2014), tahun 2015 terdapat 5 

penelitian (Hsu, Jung, & Pourjalali, 2015; Kim & Kwon, 2015; Sakti & Septiani, 

2015; Tan, Xu, Liu, & Zeng, 2015; Wang, Zhu, & Hoffmire, 2015), tahun 2016 

terdapat 4 penelitian (Han & Zhang, 2016; Huang, Jin, & Chen, 2016; Lara, Osma, 

& Penalva, 2016; Razzaq, 2016), tahun 2017 terdapat 8 penelitian (Aminu & 

Hassan, 2017; Angela & Aryancana, 2017; N. Chen, Sung, & Yang, 2017; 

Cherkasova & Rasadi, 2017; Christine & Yanti, 2017; Gao, Li, & Huang, 2017; 

Tan & Liu, 2017; Zhong & Gao, 2017), dan tahun 2018 terdapat 3 penelitian 

(Aulia & Siregar, 2018; Jin & Yu, 2018; Majeed, Zhang, & Umar, 2018). 

Penjelasan dalam bentuk gambar dapat dilihat dalam gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 Data jumlah penelitian berdasarkan tahun penelitian. 
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Dalam gambar 2.1 menunjukkan jika topik penelitian mengenai efisiensi 

investasi masih bersifat relevan dikarenakan sebagian besar penelitian mulai 

dilakukan dari tahun 2012 hingga 2018. 

Berdasarkan studi literatur yang ada, penelitian mengenai efisiensi 

investasi dilakukan diberbagai negara, dimana dalam kategori negara maju, 

ditemukan terdapat  23 penelitian dimana 3 penelitian dilakukan di negara 

amerika (Chen & Lin, 2012; Eisdorfer et al., 2013; Lara et al., 2016), terdapat 15 

penelitian dilakukan di china (N. Chen et al., 2017; Gao et al., 2017; Han & 

Zhang, 2016; Huang et al., 2016; Jianhui & Yunyun, 2010; Jin & Yu, 2018; Li & 

Wang, 2010; Majeed et al., 2018; Razzaq, 2016; Tan & Liu, 2017; Tan et al., 

2015; Tao et al., 2011; Wang et al., 2015; Xu et al., 2012; Zhong & Gao, 2017), 

terdapat 1 penelitian di negara spanyol (Gomariz & Ballesta, 2014), terdapat 1 

penelitian di negara korea selatan (Kim & Kwon, 2015), terdapat 2 penelitian di 

negara taiwan (Hsu et al., 2015; Lai et al., 2014) dan terdapat 1 penelitian di eropa 

timur (Cherkasova & Rasadi, 2017). Penelitian di negara berkembang berjumlah 

sebanyak 11 penelitian dimana terdapat 4 penelitian di negara iran  (Chen & Lin, 

2012; Lalbar et al., 2012; Mehrban & Salteh, 2014; Mohammadi, 2014), di negara 

nigeria terdapat 1 penelitian (Aminu & Hassan, 2017), di negara Indonesia 

terdapat 6 penelitian (Angela & Aryancana, 2017; Aulia & Siregar, 2018; 

Christine & Yanti, 2017; Rahmawati & Harto, 2014; Sakti & Septiani, 2015; Sari 

& Suaryana, 2014) serta untuk penelitian yang dilakukan lebih dari 1 negara 

ditemukan terdapat sebanyak 3 penelitian (Biddle & Hilary, 2006; Biddle et al., 

2009; R. Chen, El Ghoul, Guedhami, & Wang, 2017; Zhang, et al, 2016). 
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Sehingga dikarena masih kurangnya penelitian yang dilakukan dinegara 

berkembang dan didukung dengan penelitian diindonesia yang baru terdapat 5 

penelitian. Hal ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian di negara 

berkembang, khususnya di Indonesia. 

Studi literatur dari penelitian menunjukkan terdapat berbagai variabel yang 

diteliti oleh peneliti seperti variabel kesenjangan informasi, indeks kepengurusan 

(Tan et al., 2015), adopsi IAS 27 (Hsu et al., 2015), karakteristik keuangan, 

pengungkapan kualitas (Lai et al., 2014), sentimen (Huang et al., 2016), 

hubungan keluarga CEO (Gao et al., 2017) dan variabel lainnya. Akan tetapi 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada 3 jenis variabel yaitu kualitas 

laporan keuangan dan telah banyak diteliti sebanyak 14 penelitian (Angela & 

Aryancana, 2017; Aulia & Siregar, 2018; Biddle & Hilary, 2006; Biddle et al., 

2009; Christine & Yanti, 2017; Gomariz & Ballesta, 2014; Kangarlouei et al., 

2011; Li & Wang, 2010; Mehrban & Salteh, 2014; Mohammadi, 2014; 

Rahmawati & Harto, 2014; Sakti & Septiani, 2015; Sari & Suaryana, 2014; Wang 

et al., 2015). Jatuh tempo hutang telah banyak diteliti yaitu terdapat sebanyak 6 

penelitian (Aulia & Siregar, 2018; Christine & Yanti, 2017;  Gomariz &  Ballesta, 

2014; Mehrban &  Salteh, 2014; Rahmawati & Harto, 2014; Sakti & Septiani, 

2015). Variabel konservatisme akuntansi juga telah banyak diteliti yaitu terdapat 

sebanyak 6 penelitian (Aminu & Hassan, 2017; Lara, Osma, & Penalva, 2016; 

Lalbar, Ghaemmaghami, Pourmansoor, & Karamali, 2012; Razzaq, 2016; Wang 

et al., 2015; Xu et al., 2012).  
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1  Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Efisiensi Investasi 

Kualitas laporan keuangan menurut (Kangarlouei et al., 2011) adalah 

seberapa besar berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna dan sebagai pelindung dari kerugian terhadap 

investor. 

Kualitas laporan keuangan yang baik akan dapat membantu mengurangi 

permasalahan asimetri informasi sehingga mengurangi keadaan overinvestment 

ataupun underinvestment berdampak pada penurunan agency cost  bagi pemilik 

perusahaan dan membantu pihak pengelola atau manajemen untuk dapat 

menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien bagi kinerja perusahaan 

kedepannya. Penilaian terhadap Kualitas pelaporan keuangan dapat ditentukan 

dari segi karakteristik kualitatif didalam laporan keuangan. meningkatnya nilai 

kualitas pelaporan keuangan yang mendorong menurunnya permasalahan dalam 

asimetri informasi akan menciptakan kondisi investasi yang efisien didalam 

perusahaan sesuai dengan target yang ingin dicapai.  

Biddle dan Hilary (2006), Biddle et al. (2009), Christine dan Yanti (2017), 

Gomariz dan Ballesta (2014), Kangarlouei et al. (2011), Mohammadi (2014), 

Rahmawati dan Harto (2014) serta Sakti dan Septiani (2015) meneliti pengaruh 

kualitas pelaporan keuangan terhadap efisiensi investasi dan menemukan terdapat 

hubungan signifikan positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Angela 

dan Aryancana (2017), Li dan Wang (2010), Sari dan Suaryana (2014) serta Wang 
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et al. (2015) menemukan jika kualitas laporan keuangan memiliki hubungan 

signifikan negatif sementara penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Siregar 

(2018) dan Mehrban dan Salteh (2014) tidak menemukan adanya hubungan 

signifikan antara kualitas laporan keuangan dan efisiensi investasi. 

 

2.3.2 Pengaruh Jatuh Tempo Hutang terhadap Efisiensi Investasi 

Variabel jatuh tempo hutang adalah batas waktu hutang yang dimiliki 

perusahaan untuk melunasi hutang yang dimiliki. Perusahaan dapat 

memperpendek jatuh tempo sebuah utang guna meringankan masalah 

underinvestment ( Gomariz &  Ballesta, 2014). 

 Jatuh tempo hutang jangka pendek yang lebih banyak membantu pihak 

pemberi pinjaman agar dapat menjalankan komunikasi yang lebih intens sehingga 

dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi dari investasi ( 

Gomariz &  Ballesta, 2014). 

Christine dan Yanti (2017) melakukan penelitian terhadap hubungan 

antara jatuh tempo hutang terhadap efisiensi investasi dan menemukan terdapat 

hubungan signifikan negatif antara kedua variabel, sedangkan Gomariz dan 

Ballesta (2014) serta Sakti dan Septiani (2015) jika jatuh tempo hutang memiliki 

pengaruh signifikan positif. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Mehrban dan Salteh (2014) serta Rahmawati dan Harto (2014) tidak ditemukan 

adanya hubungan antara jatuh tempo hutang dengan efisiensi investasi. (Aulia dan 

Siregar (2018) dalam penelitiannya menemukan jika jatuh tempo hutang hanya 
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berpengaruh signifikan negative apabila dalam kondisi overinvestment akan tetapi 

dalam kondisi underinvestment tidak ditemukan adanya hubungan signifikansi. 

 

2.3.3  Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Efisiensi Investasi 

Menurut Weygandt, Kieso, dan  Warfield (2011), yang dimaksudkan 

dengan konservatisme akuntansi adalah prinsip yang dilakukan apabila terdapat 

keragu-raguan didalam menentukan metode untuk menilai pendapatan yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya terjadi.  

Menurut Lalbar et al. (2012) konservatisme akuntansi memiliki tiga peran 

yang mempengaruhi efisiensi investasi dimana konservatisme berperan sebagai 

alat monitoring bagi keputusan pihak manajemen perusahaan dengan mengurangi 

kesenjangan informasi antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen 

perusahaan, mendorong pihak manajemen untuk secepatnya meninggalkan proyek 

yang memiliki nilai profit yang negatif dan memfasilitasi pembiayan luar dengan 

biaya yang lebih rendah. Sehingga terdapat kemungkinan dengan kecendurangan 

perusahaan yang lebih konservatif akan menekan investasi (Xu et al., 2012). 

Penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap efisiensi 

investasi telah diteliti dan ditemukan terdapat hubungan signifikan positif oleh 

Aminu dan Hassan (2017) dan Lalbar et al. (2012). Akan tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh Lara et al. (2016), Rao et al. (2012), Razzaq (2016) serta Xu et al. 

(2012) menunjukkan hasil signifikan negatif.   
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(Aminu & Hassan, 2017; Lara, Osma, & Penalva, 2016; Lalbar, 

Ghaemmaghami, Pourmansoor, & Karamali, 2012; Razzaq, 2016; Wang et al., 

2015; Xu et al., 2012). 

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Efisiensi Investasi 

Ukuran Perusahaan adalah nilai dari aset yang dimiliki perusahaan secara 

keseluruhan. Ukuran perusahaan yang besar membantu perusahaan untuk 

menghindari resiko kebangkrutan (Lalbar et al., 2012). 

Ukuran perusahaan yang semakin besar aset memudahkan perusahaan 

untuk mendapatkan dana yang lebih besar dan semakin besar nilai dari ukuran 

perusahaan akan mempermudah pengendalian efisiensi dari investasi (Aulia & 

Siregar, 2018). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Siregar (2018), Biddle dan 

Hilary (2006), Biddle et al. (2009), Kangarlouei et al. (2011) serta Lalbar et al. 

(2012) ditemukan terdapat hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan 

terhadap efisiensi investasi, akan tetapi hasil penelitian oleh Mehrban dan  Salteh 

(2014) menemukan terdapat hubungan signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan terhadap efisiensi investasi. 
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2.3.5 Pengaruh Keberwujudan Aset terhadap Efisiensi Investasi 

Keberwujudan Aset ( Tangibility ) adalah nilai keseluruhan dari jumlah 

aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Aset berwujud digunakan oleh 

perusahaan didalam menjalankan usahanya. 

Aset berwujud yang dimiliki perusahaan apabila semakin banyak dimiliki 

akan mendorong keadaan overinvestment yang menurunkan efisiensi investasi 

dikarenakan aset berwujud tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk 

mendapatkan dana dari luar (Aulia & Siregar, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Siregar (2018) menunjukkan 

terdapat adanya pengaruh signifikansi positif antara keberwujudan aset terhadap 

efisiensi investasi, akan tetapi berbeda dengan penelitian Mohammadi (2014) 

serta Sakti dan Septiani (2015) yang menemukan tidak adanya hubungan 

signifikan antara keberwujudan aset dengan efisiensi investasi. 

 

2.3.6 Pengaruh Tobin’sQ terhadap Efisiensi Investasi 

Tobin’sQ merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perusahaan dan 

digunakan untuk sebagai sarana untuk memberikan kepastian terhadap kebijakan 

investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan maupun investor (Aulia & Siregar, 

2018).  

Nilai tobin’sQ yang semakin besar akan semakin menekan nilai efisiensi 

investasi dalam keadaan overinvestment (Aulia & Siregar, 2018).  
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Aulia dan Siregar (2018), Gomariz dan Ballesta (2014) serta Sakti dan 

Septiani (2015) melakukan penelitian pengaruh tobin’sQ terhadap efisiensi 

investasi dan menemukan terhadap pengaruh signifikan positif, akan tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Yanti (2017) menemukan pengaruh 

signifikan negatif antara tobin’sQ terhadap efisiensi investasi. 

 

2.3.7 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Efisiensi Investasi 

Arus Kas Operasi didalam PSAK No.2 merupakan penyesuaian terhadap 

bagaimana suatu kas diperoleh atau digunakan didalam kegiatan operasional 

perusahaan dan sebagai pertimbangan bagi perusahaan sebelum melakukan suatu 

investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). 

Nilai arus kas operasi milik perusahaaan yang semakin besar akan 

membantu perusahaan untuk lebih mudah dalam mengelola investasi yang 

dimiliki sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari investasi perusahaan 

(Gomariz & Ballesta, 2014). 

Aulia dan Siregar (2018), Christine dan Yanti (2017),  Gomariz dan  

Ballesta (2014) serta  Sakti dan Septiani (2015) melakukan penelitian terhadap 

pengaruh arus kas operasi terhadap efisiensi investasi dan menemukan terdapat 

hubungan signifikan positif. Akan tetapi hasil penelitian oleh Rahmawati dan 

Harto (2014) menemukan terdapat hubungan signifikan negatif antara arus kas 

operasi terhadap efisiensi investasi. 
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2.3.8 Pengaruh Leverage terhadap Efisiensi Investasi 

Leverage diartikan sebagai penentu proporsi hutang yang dimiliki 

didalam mendanai pembelian terhadap aset perusahaan. Leverage membantu 

perusahaan dalam mempertimbangkan kondisi hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan (Xu et al., 2012). 

Nilai Leverage yang semakin besar mendorong perusahaan untuk 

membatasi nilai investasi yang dimiliki sehingga meningkatkan kondisi efisiensi 

investasi yang lebih baik (Xu et al., 2012). 

Aminu dan Hassan (2017) dan Xu et al. (2012) melakukan penelitian 

menemukan hasil signifikan negatif antara pengaruh leverage terhadap efisiensi 

investasi akan tetapi penelitian ini berbeda dengan Aulia dan Siregar (2018) serta 

Mehrban dan  Salteh (2014) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara 

leverage terhadap efisiensi investasi. 

2.3.9 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Efisiensi Investasi 

Variabel umur perusahaan adalah variabel yang menjelaskan mengenai 

jumlah lamanya waktu pendirian yang dimiliki oleh perusahaan. Umur perusahaan 

memberikan gambaran mengenai lamanya pengalaman perusahaan dalam 

menjalankan operasi usahanya (Rahmawati & Harto, 2014).  

Perusahaan yang sudah berdiri semakin lama memiliki pengalaman 

kinerja yang lebih baik dan konsisten, sehingga perusahaan lebih mampu untuk 

menentukan dan mengendalikan kondisi investasi yang akan dilakukan dan 

meningkatkan nilai efisiensi investasi dari perusahaan (Aulia & Siregar, 2018).  
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Aulia dan Siregar (2018) melakukan penelitian dan menemukan terdapat 

pengaruh signifikan positif antara umur perusahaan terhadap efisiensi investasi, 

sedangkan Gomariz dan  Ballesta (2014) serta Rahmawati dan Harto (2014) 

melakukan penelitian dan menemukan pengaruh signifikan negatif antara umur 

perusahaan terhadap efisiensi investasi. 

 

2.3.10 Pengaruh Kerugian terhadap Efisiensi Investasi 

Variabel kerugian menurut Aulia dan Siregar (2018) merupakan variabel 

yang digunakan untuk menentukan seberapa sering perusahaan mengalami 

kondisi kerugian disaat melakukan kegiatan usaha. 

Menurut (Biddle et al., 2009) perusahaan dengan nilai kerugian yang 

semakin besar akan menghasilkan nilai efisiensi investasi yang yang semakin 

rendah sedangkan Gomariz dan Ballesta (2014) menyatakan jika semakin tinggi 

nilai dari kerugian akan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan 

kondisi investasi yang dimiliki sehingga meningkatkan nilai efisiensi dari 

investasi yang dimiliki. 

Gomariz dan Ballesta (2014) melakukan penelitian dan menemukan 

terdapat pengaruh signifikan positif antara kerugian terhadap efisiensi investasi, 

akan tetapi Aulia dan Siregar, (2018) serta Biddle et al. (2009) menemukan 

pengaruh signifikansi negatif antara kerugian terhadap efisiensi investasi.. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Variabel dependen yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah 

Efisiensi Investasi. Variabel independen yang ditetapkan dalam model penelitian 

ini adalah kualitas laporan keuangan, konservatisme akuntansi dan jatuh tempo 

hutang. Variabel kontrol yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, kesempatan berkembang, keberwujudan aset, tobin’sQ, arus 

kas operasi, leverage, umur perusahaan dan variabel kerugian. 

Sehingga model penelitian yang dibentuk menjadi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Model Penelitian yang digunakan. 

Hipotesis didalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Variabel Independen : 

> Kualitas Laporan Keuangan 

> Jatuh Tempo Hutang 

> Konservatisme Akuntansi 

 

Variabel Kontrol 

> Ukuran Perusahaan  

> Keberwujudan aset 

> Tobin’sQ 

> Arus kas dari operasi 

> Leverage 

> Umur Perusahaan 

> Kerugian 

Variabel Dependen 

> Efisiensi Investasi 
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H1:  Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

efisiensi investasi. 

H2: Jatuh Tempo Hutang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Efisiensi Investasi. 

H3: Konservatisme akuntansi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

efisiensi investasi. 

H4: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh siginifikan positif terhadap 

efisiensi investasi. 

H5:  Keberwujudan aset memiliki pengaruh signifikan negative terhadap 

efisiensi investasi. 

H6: Tobin’sQ memiliki pengaruh siginifikan negatif terhadap efisiensi 

investasi. 

H7: Arus kas operasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap efisiensi 

investasi. 

H8:  Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap efisiensi investasi. 

H9: Umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap efisiensi 

investasi.  

H10: Kerugian memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap efisiensi investasi.  
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