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ABSTRACT 

 The research aimed to examine the influence of Corporate Social Responsibility 

(CSR), Leverage, Kebijakan Hutang, and Firm Size to Firm Value at manufacturing company 

listed in Indonesian Stock Exchange. Data used in this research is secondary data obtained 

in the finished form. Sample of this research is manufacturing company listed in Indonesian 

Stock Exchange at 2012-2014. Testing tools used in this research is multiple linear 

regression test. The results of this research showid that Corporate Social Responsibility 

(CSR), Leverage, Debt Policy, and Firm Size have a significant efect on Firm Value. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, Debt Policy, Firm Size, Firm 

Value. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan jumlah perusahaan 

manufaktur yang semakin pesat tidak atau 

belum didukung oleh pengawasan yang 

ketat, hal ini menimbulkan banyak 

permasalahan dalam dunia manufaktur. 

Sebagaimana telah diketahui perusahaan 

manufaktur merupakan industri yang 

dalam kegiatannya mengandalkan modal 

dari investor, oleh karena itulah 

perusahaan manufaktur harus dapat 

menjaga kesehatan keuangan dan 

likuiditasnya. Keadaan tersebut menuntut 

kebutuhan dana yang cukup bagi 

perusahaan manufaktur untuk dapat 

bertahan dan bersaing. Salah satu cara 

yang diambil perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan guna mengembangkan agar 

teteap dapat bersaing adalah penjualan 

saham perusahaan kepada masyarakat 

melalui pasar modal. 

 Salah satu faktor yang diperhatikan 

calon investor dalam menginvestasikan 

dananya di pasar modal yaitu dengan 

melihat kinerja keuangan perusahaan. 

Selain kinerja keuangan, nilai perusahaan 

merupakan hal yang penting bagi calon 

investor dalam menanamkan modal. Nilai 

perusahaan dapat menggambarkan 

keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai 

perusahaan maka perusahaan akan 

dipandang baik oleh para calon investor. 

 Peningkatan nilai perusahaan dapat 

tercapai apabila ada kerjasama antara 
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manajemen perusahaan dengan pihak lain 

yang meliputi stakeholder maupun 

shareholder dalam membuat keputusan-

keputusan keuangan dengan tujuan 

memaksimumkan modal kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan. Apabila tindakan 

antara manajer dan pihak lain tersebut 

berjalan sesuai, maka masalah diantara 

kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. 

Kenyataannya penyatuan kepentingan 

kedua pihak tersebut sering kali 

menimbulkan masalah. Adanya masalah 

diantara pihak manajemen dengan 

pemegang saham disebut masalah agensi 

(agency problem). Adanya maslaah agensi 

tersebut akan menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan perusahaan, yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

membutuhkan sebuah kontrol dari pihak 

luar dimana peran monitoring dan 

pengawasan yang baik akan mengarahkan 

tujuan sebagaimana mestinya.  

 Akuntansi mengalami 

perkembangan pesat setelah terjadi 

revolusi industri, menyebabkan pelaporan 

akuntansi lebih banyak digunakan sebagai 

akibat alat pertanggungjawaban kepada 

pemilik modal sehingga mengakibatkan 

orientasi perusahaan lebih berpihak kepada 

pemilik modal yang mengakibatkan 

perusahaan melakukan eksploitasi sumber-

sumber alam dan masyarakat (sosial) 

secara tidak terkendali yang berakibat 

kerusakan lingkungan alam dan akhirnya 

mengganggu kehidupan manusia. 

Kegiatan tanggungjawab sosial 

(CSR) di beberapa negara sudah lazim 

dilakukan oleh suatu korporasi. Bukan 

karena diatur oleh pemerintahnya, 

melainkan untuk menjaga hubungan baik 

sengan stakeholders. Pelaksanaan program 

CSR atau pertanggungjawaban sosial 

perusahaan merupakan investasi yang 

penting bagi perusahaan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Pengembangan program sosial perusahaan 

dapat berupa bantuan fisik, pelayanan 

kesehatan, pembangunan masyarakat, 

beasiswa, dan sebagainya. 

Pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi 

perusahaan terhadap masyarakat. 

Perusahaan akan mengungkapkan suatu 

informasi jika informasi tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang kinerja sosial dan 

lingkungannya baik akan direspon positif 

oleh calon investor. 

 Nilai perusahaan dapat pula 

dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Leverage 

dapat dipahami sebagai penaksir dari 

risiko yang melekat pada suatu 

perusahaan. Artinya semakin besar 

leverage akan menunjukkan risiko 

investasi yang semakin besar pula. 

Perusahaan dengan tingkat leverage-nya 

rendah memiliki risiko investasi yang lebih 

kecil. 

Sebuah perusahaan dikatakan tidak 

solvable apabila total hutang perusahaan 

lebih besar daripada total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi 

leverage maka nilai perusahaan rendah dan 

semakin rendah leverage maka nilai 

perusahaan tinggi. Hal tersebut akan 

membuat investor berhati-hati untuk 

berinvestasi di perusahaan yang rasio 

leveragenya tinggi karena semakin tinggi 

rasio leveragenya maka semakin tinggi 

pula risiko investasinya (Weston dan 

Copeland, 2010). 

 Kebijakan hutang dapat 

dihubungkan dengan nilai perusahaan. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan 

perusahaan tentang seberapa jauh sebuah 
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perusahaan menggunakan pendanaan 

hutang. Kebijakan hutang termasuk 

kebijakan pendanaan perusahaan yang 

bersumber dari eksternal perusahaan. 

Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan 

dengan struktur modal, karena hutang 

merupakan salah satu struktur komposisi 

dalam struktur modal. (Dwi Sukirni, 

2012). 

Penggunaan hutang sangat sensitif 

pengaruhnya terhadap perubahan naik atau 

turunnya nilai perusahaan. Penggunaan 

hutang yang tinggi akan meningkatkan 

nilai perusahaan karena penggunaan 

hutang dapat menghemat pajak (Titin, 

2013). Penggunaan hutang yang tinggi 

juga dapat menurunkan nilai perusahaan 

karena adanya kemungkinan timbulnya 

biaya kepailitan dan biaya keagenan 

(Weston dan Copeland, 1996:53). 

Besarnya hutang akan ditetapkan oleh 

perusahaan dan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan itu sendiri. 

Ukuran perusahaan adalah suatu 

skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara 

antara lain dengan total aktiva, log size, 

nilai pasar saham, dan sebagainya. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan. Karena 

semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan maka akan semakin mudah 

pula perusahaan memperoleh sumber 

pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. 

Penelitian ini mengambil laporan 

tahunan perusahaan manufaktur pada 

tahun 2012 sampai 2014.Peneliti ini akan 

meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR), 

Leverage, Kebijakan Hutang, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan  

pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2012-2014. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency Theory) 

dikemukakan oleh Jensen & Meckling 

(1976) yang menyatakan bahwa terdapat 

pemisahan fungsi antara pemilik organisasi 

dan pengelola organisasi. Menurut 

Antonius Alijoyo (2004:6)  Agency theory  

menjelaskan tentang hubungan kontraktual 

antara pihak yang mendelegasikan 

pengambilan keputusan tertentu 

(prinsipal/pemilik/pemegang saham) 

dengan pihak yang menerima 

pendelegasian tersebut 

(agent/direksi/manajemen). 

Teori agensi mengasumsikan 

bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Sehingga 

terjadi konflik kepentingan antara pemilik 

dan agen karena kemungkinan agen tidak 

selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

prisipal, sehingga memicu biaya keagenen 

(agency cost). Sedangkan para agen 

diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi keuangan dan syarat-syarat 

yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

Inti dari hubungan keagenan adalah 

adanya pemisahan antara kepemilikan 

(prinsipal/investor) dan pengendalian 

(agent/manajer). 

Berdasarkan teori agensi, 

perusahaan yang menghadapi biaya 

kontrak dan biaya pengawasan yang 

rendah cenderung melaporkan laba bersih 

yang rendah. Kemudian, sebagai wujud 

pertanggungjawaban, manajer sebagai 

agen berusaha memenuhi seluruh 

keinginan principal, dalam hal ini adalah 
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pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial. 

 

 

Pengertian Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan 

kondisi tertentu yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui proses kegiatan 

selama beberapa tahun, yaitu sejak 

perusahaan tersebut didirikan sampai 

dengan saat ini (Dwi Sukirni, 2012). 

Tujuan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan 

meningkatkan kemakmuran para pemilik 

atau pemegang saham (Mamduh M. 

Hanafi, 2012:7). Semakin tinggi harga 

saham, maka semakin tinggi kemakmuran 

pemegang saham. 

Dalam penilaian perusahaan 

mengandung undur proyeksi, asuransi, dan 

perkiraan. Ada beberapa konsep dasar 

penelitian, yaitu : 1) nilai ditentukan untuk 

suatu waktu dan periode tertentu; 2) nilai 

harus ditentukan dengan harga wajar; 3) 

penilaian tidak dipengaruhi sekelompok 

pembeli tertentu. Secara umum metode 

dan teknik yang telah dikembangkan 

dalam penelitian perusahaan adalah : a) 

pendekatan laba antara metode rasio 

tingkat laba, metode kapitalisasi proyek 

laba; b) pendekatan arus kas; c) 

pendekatan dividen; d) pendekatan aktiva; 

e) pendekatan harga saham; f) pendekatan 

economic value added. Metode cash flow 

dianggap sebagai metode yang paling 

akurat karena metode ini mencakup analisa 

semua informasi. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggungjawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, 

dan lingkungan (Dr. Hendrik Budi, 

2008:1). 

Implementasi program CSR 

diperlukan beberapa kondisi yang akan 

menjamin terlaksanakannya implementasi 

program CSR dengan baik. Kondisi 

pertama, implementasi CSR memperoleh 

persetujuan dan dukungan dari para pihak 

yang terlibat. Kondisi kedua yang harus 

diciptakan untuk menunjang keberhasilan 

implementasi program-program CSR 

adalah ditetapkannya pola hubungan 

(relationship) di antara pihak-pihak yang 

terlibat secara jelas. Kondisi ketiga adalah 

adanya pengelolaan program yang baik 

(Ismail Solihin 2009:145-146). 

 

Leverage 

 Leverage mencerminkan sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri 

(Mamduh M. Hanafi 2005:192). Leverage 

mempunyai pengaruh yang negative bagi 

nilai perusahaan karena dengan tingginya 

rasio leverage, perusahaan berarti tidak 

solvable dan hal ini juga akan 

menunjukkan risiko yang tinggi yang 

nantinya akan dibebankan kepada 

pemegang saham (Verawati Hansen dan 

Juniarti, 2014). 

Menurut Kasmir (2008:156), 

menjelaskan bahwa dari hasil 

pengukuran, apabila rasionya tinggi 

artinya pendanaan dengan hutang 

semakin banyak, maka semakin sulit 

bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena 

dikhawatirkan perusahaan tidak mampu 
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menutupi utang-utangnya dengan aktiva 

yang dimilikinya. 

 

 

 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang merupakan 

kebijakan perusahaan tentang seberapa 

jauh sebuah perusahaan menggunakan 

pendanaan hutang. Kebijakan hutang 

termasuk kebijakan pendanaan perusahaan 

yang bersumber dari eksternal perusahaan. 

Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan 

dengan struktur modal, karena hutang 

merupakan salah satu struktur komposisi 

dalam struktur modal. Struktur modal 

berkaitan dengan pembelanjaan jangka 

panjang suatu perusahaan yang diukur 

dengan perbandingan utang jangka 

panjang dengan modal sendiri (I Made 

Sudana, 2011:143). 

Indikator penggunaan hutang yang 

digunakan yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan rasio yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang. DER menggambarkan 

perbandingan antara total hutang dengan 

total ekuitas perusahaan yang digunakan 

sebagai sumber pendanaan usaha. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran (size) perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan total aktiva, 

penjualan, atau modal dari perusahaan 

tersebut. Salah satu tolok ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya ukuran 

perusahaan dari total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan. Menurut Machfoedz 

(1994:56) ukuran perusahaan 

dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) 

Perusahaan Besar, 2) Perusahaan 

Menengah, 3) Perusahaan Kecil. Kategori 

ukuran perusahaan yaitu : 

a. Perusahaan Besar 

Perusahaan Besar adalah 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk 

tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. 

b. Perusahaan Menengah 

Perusahaan Menengah adalah 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

sama dengan Rp 1-10 Milyar termasuk 

tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan lebih dari Rp 1 Milyar dan 

kurang dari Rp 50 Milyar/tahun. 

c. Perusahaan Kecil 

Perusahaan Kecil adalah 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. 

Ukuran perusahaan menunjukkan 

beberapa asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total 

asset yang besar, maka pihak manajemen 

dapat leluasa dalam menggunakan asset 

pada perusahaan tersebut. Jumlah asset 

yang besar dapat menurunkan nilai 

perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Namun jika dilihat dari sisi 

manajemen, kemudahan yang dimilikinya 

dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Salah satu tujuan perusahaan 

adalah meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dicerminkan dari 

tingkat harga saham, apabila harga 

saham semakin tinggi maka nilai 

perusahaan akan meningkat. Nilai 

perusahaan akan meningkat apabila 

perusahaan mementingkan keputusan 

stakeholder. Stakeholder membutuhkan 

informasi mengenai pengungkapan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) 

sehingga stakeholder dapat memberikan 

suatu penilaian terhadap perusahaan, 

oleh karena itu perusahaan perlu 

mengungkapkan praktik Corporate 

Social Responsibility (CSR) melalui 

Sustainability Report. Semakin banyak 

perusahaan mengungkapkan praktik 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

diduga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Pelaksanaan CSR akan 

meningkatkan laba perusahaan yang 

dapat dilihat dari akibat investor 

menanamkan saham perusahaan. Ni Luh 

Putu, Anantawikrama, dan Nyoman Ari 

(2014) menyatakan bahwa dengan 

adanya praktik CSR yang baik 

diharapkan nilai perusahaan akan dinilai 

baik oleh para investor. 

Variabel corporate social 

responsibility dipilih karena terdapat 

persamaan antara peneliti terdahulu. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh KT. 

Yeni, Ananta Wikrama, dan Gede Adi 

(2014), Ni Luh Putu, Anantawikrama, dan 

Nyoman Ari (2014), Putri Yuliana, 

Kamaliah, dan Rheny Afriana (2013) 

menyatakan bahwa CSR berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2014. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan 

Levearge merupakan kebijakan 

pendanaan yang berkaitan dengan 

keputusan perusahaan dalam mendanai 

investasi perusahaan. Perusahaan yang 

menggunakan hutang mempunyai 

kewajiban atas beban bunga dan beban 

pokok pinjaman. Penggunaan hutang 

memiliki risiko yang cukup besar atas 

tidak terbayarnya hutang, sehingga 

penggunaan hutang perlu memperhatikan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Penggunaan dana 

dapat menyebabkan beban diharapkan 

memperoleh pendapatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan beban yang harus 

dibayar oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh laba guna 

menutupi beban bunga yang harus 

dibayarkan serta dapat meningkatkan 

laba per lembar saham. Leverage suatu 

perusahaan akan mempengaruhi laba, 

laba per lembar saham, tingkat risiko, 

dan harga saham sehingga dapat 

mencerminkan nilai perusahaan.  

Rasio leverage menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak solvable, artinya 

total hutangnya lebih besar dibandingkan 

total asetnya. Dengan semakin tingginya 

rasio leverage menunjukkan semakin 

besarnya dana yang disediakan oleh 

kreditur (Hamduh dan Halim, 2007 

dalam Siska, Restu dan Yesi, 2014). Hal 

tersebut membuat investor berhati-hati 

untuk berinvestasi. 

Variabel leverage dipilih karena 

dalam penelitian Verawati Hansen dan 

Juniarti (2014) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun penelitian Alfredo, Luh Gede 

dan A.A Gede (2012) dan Siska, Restu 

dan Yesi (2014) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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H0.2 : Leverage tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-

2014. 

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap 

Nilai Perusahaan 

Peningkatan hutang yang diartikan 

oleh pihak luar tentang kemapuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban di 

masa yang akan datang atau adanya risiko 

bisnis yang rendah, hal tersebut akan 

direspon secara positif oleh pasar. 

Kebijakan hutang berhubungan positif 

dengan nilai perusahaan. Dwi Sukirni 

(2012) berpendapat bahwa kebijakan 

hutang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pengambilan keputusan atas 

penggunaan hutang yang tinggi harus 

mempertimbangkan besarnya biaya tetap 

yang muncul dari hutang berupa bunga 

yang dapat menyebabkan semakin 

meningkatnya harga saham dan semakin 

tidak pastinya pengembalian bagi 

pemegang shaam. Oleh karena itu, 

perusahaan akan terus menggunakan 

hutang apabila manfaat hutang 

(penghematan pajak) masih lebih besar 

dibandingkan dengan biaya bunga yang 

akan membuat para investor percaya dan 

membuat investor menanamkan modalnya 

pada perusahaan yang akan menigkatkan 

harga pasar saham sehingga dapat 

menyebabkan nilai perusahaan naik. Jika 

penggunaan hutang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan biaya bunga lebih besar 

dibandingkan dengan penghematan pajak 

dari hutang, maka banyak investor tidak 

menanamkan modalnya yang akan 

menurunkan harga saham dan akan 

menyebabkan nilai perusahaan semakan 

menurun. Implikasinya adalah semakin 

tinggi hutang maka akan semakin tinggi 

nilai perusahaan.  

Penggunaan hutang sangat sensitif 

pengaruhnya terhadap perubahan naik atau 

turunnya nilai perusahaan. Penggunaan 

hutang yang tinggi akan meningkatkan 

nilai perusahaan karena penggunaan 

hutang dapat menghemat pajak (Titin, 

2013). Penggunaan hutang yang tinggi 

juga dapat menurunkan nilai perusahaan 

karena adanya kemungkinan timbulnya 

biaya kepailitan dan biaya keagenan 

Besarnya hutang akan ditetapkan oleh 

perusahaan dan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan itu sendiri. 

Variabel kebijakan hutang dipilih 

karena adanya ketidakkonsistenan diantara 

peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian Dwi 

Sukirni (2012) menyatakan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun penelitian Umi, Gatot, dan Ria 

(2012) mengemukakan bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Kebijakan Hutang berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2012-2014. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan 

beberapa aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa suatu perusahaan yang besar akan 

memiliki akses yang lebih mudah ke pasar 

modal. Penjualan lebih besar dari pada 

biaya, maka akan memperoleh pendapatan 

sebelum pajak. Jika penjualan lebih kecil 

daripada biaya maka perusahaan akan 

mengalami kerugian. Perusahaan yang 
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tingkat pertumbuhan pada penjualannya 

rendah kebutuhan terhadap modalnya juga 

akan semakin kecil. Namun jika 

perusahaan berada pada pertumbuhan 

penjualan yang tinggi membutuhkan 

modal yang semakin besar. 

Perusahaan yang memiliki 

ukuran yang lebih besar memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan memiliki keuntungan 

kompetitif dimana perusahaan dapat 

berinteraksi langsung dengan supplier 

tanpa harus melalui distributor. Dengan 

semakin besar ukuran perusahaan, maka 

akan banyak calon investor yang 

menaruh perhatian kepada perusahaan 

tersebut. 

Variabel ukuran perusahaan 

dipilih karena dalam penelitian Verawati 

Hansen dan Juniarti (2014) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2014. 

 

 Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012-2014. 

Pemilihan sampel penelitian 

berdasarkan pertimbangan tertentu 

sehingga dinamakan Purposive Sampling. 

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: (1) Perusahaan yang 

menerbitkan laporan keuangan selama 

periode penelitian, yaitu tahun 2012, 2013, 

dan 2014, (2) Perusahaan yang 

menerbitkan annual report beserta 

sustainability report selama periode 

penelitian, yaitu tahun 2012, 2013, dan 

2014, (3) Perusahaan yang menerbitkan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

Leverage 

Kebijakan Hutang 

Ukuran Perusahaan 

Nilai Perusahaan 
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laporan keuangan dan annual report dalam 

mata uang Rupiah selama periode 

penelitian, yaitu 2012, 2013, dan 2014, 

dan (4) Perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangan dan annual report tidak 

memiliki modal negatif selama periode 

penelitian, yaitu 2012, 2013, dan 2014. 

Dari 363 perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, maka diperoleh 83 

sampel perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan 

sampel. 

 

Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan di 

penelitian ini adalah data sekunder yang 

diambil dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek  Indonesia 

(BEI). Data yang digunakan adalah data 

laporan keuangan, annual report dan 

sustainability report untuk periode 2012 

sampai dengan 2014. Data keuangan 

diperoleh dari laporan keuangan auditan 

murni yang telah diolah seperti yang 

terdapat pada situs resmi BEI 

(www.idx.co.id). 

 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini 

menggunakan variabel terikat (dependen) 

dan variabel bebas (independen).Variabel 

terikat merupakan variabel yang dijelaskan 

oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah nilai perusahaan, 

sedangkan variabel bebas merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel terikat. Variabel bebas di dalam 

penelitian ini adalah variabel Corporate 

Social Responsibility (CSR), Leverage, 

Kebijakan Hutang, dan Ukuran 

Perusahaan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan ditentukan oleh 

pasar saham. Nilai perusahaan pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rasio PBV (Price Book Value). Rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh suatu 

perusahaan dapat menciptakan nilai 

perusahaan yang relative terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan. PBV dapat 

dirumuskan sebagai berikut dalam satuan 

pesentase (Sukirni, 2012) : 

     
                  

                       
       

Nilai buku saham dapat dihitung dari : 

                       

  
           

                    
 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan CSR merupakan 

pengkomunikasian dampak sosial 

perusahaan terhadap masyarakat. 

Perusahaan akan mengungkapkan 

informasi jika informasi tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Pengungkapan tanggungjawab sosial 

dalam penelitian ini menggunakan 79 item 

pengungkapan dari indikator Global 

Reporting Initiative (GRI) yang terbagi 

menjadi 3 fokus pengungkapan. Ketiga 

fokus pengungkapan tersebut adalah : 

1. ekonomi 

2. lingkungan 

3. sosial 

 

Check list dilakukan dengan 

melihat pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan yang mencakup ketiga 

focus pengungkapan tersebuut, apabila 

perusahaan yang menjadi sampel 

melakukan item pengungkapan 

http://www.idx.co.id/
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kemudian dilakukan perhitungan indeks 

pengungkapan tanggungjawab sosial : 

    
∑  

 
       

Keterangan: 

CSRI: Corporate Social Responsbility 

disclosure index 

n: jumlah item CSR, n = 79 item 

xi: 1 = jika item I diungkapkan; 

 0 = jika item I tidak diungkapkan  

 

Leverage 

 Leverage digambarkan sebagai 

alat untuk melihat sejauh mana asset 

perusahaan dibiayai oleh hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri. 

Leverage dalam penelitian ini 

menggunakan debt to equity ratio yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut dalam 

satuan presentase (Alfredo, Luh Gede, 

dan A.A Gede, 2012): 

 
           

                   
        

 

Kebijakan Hutang 

 Proxy dari kebijakan hutang pada 

penellitian ini adalah Debt to Equity 

Ratio (DER). Tujuan dari rasio ini adalah 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang-hutang yang 

dimilikinya dengan modal atau ekuitas 

yang ada. Rumus DER (Umi et al., 2012) 

adalah sebagai berikut: 

 

     
            

           
 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan 

besar kecilnya aktiva dan penjualan pada 

perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

dimana perusahaan yang memiliki 

ukuran yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan 

(Verawati Hansen dan Juniarti, 2014). 

Adapun pengukurannya menggunakan 

dengan rumus : 

 

SIZE = Log Total Asset 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berguna untuk 

mengetahui karakter sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Untuk 

mengetahui gambaran mengenai 

karakteristik sampel yang digunakan ini 

dapat dilihat nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum 

variabel dependen, variabel mediasi, dan 

variabel independen dalam penelitian ini.

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 83 ,21 7,70 1,6645 1,34838 

Leverage 83 ,09 69,53 2,1241 7,83892 

DER 83 ,09 69,53 2,0870 7,84008 

Size 83 10,42 14,37 12,3542 ,83884 

CSR 83 ,01 ,97 ,1289 ,20530 

Valid N (listwise) 83     
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Sumber : Hasil Output SPSS 

 

 Pada Tabel 4.2 menunjukkan 

statistik deskriptif dari sampel penelitian 

selama tahun 2012-2014 dengan jumlah 

sebanyak 83 sampel penelitian untuk 

masing-masing variabel dependen (nilai 

perusahaan) variabel independen (CSR, 

leverage, kebijakan hutang, dan ukuran 

perusahaan). Pada variabel nilai 

perusahaan (PBV) menunjukkan bahwa 

nilai paling rendah (minimum) adalah 0,21 

dan paling tinggi (maximum) adalah 7,70. 

Selama tiga tahun periode pengamatan dari 

83 sampel perusahaan yang paling besar 

nilai perusahaannya adalah PT. Hanson 

International Tbk yaitu 7,70 pada tahun 

2012. Sedangkan perusahaan sampel yang 

paling sedikit nilai perusahaannya adalah 

PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk yaitu 

0,21 pada tahun 2014.  Rata-rata nilai 

perusahaan sebesar 1,6645 dengan standar 

deviasi sebesar 1,34838 yang dapat 

diartikan bahwa nilai perusahaan memiliki 

penyebaran data yang baik. 

 Pada variabel leverage 

menunjukkan bahwa nilai paling rendah 

(minimum) sebesar 0,09 yang merupakan 

leverage dari PT. Hanson International 

Tbk pada tahun 2013. Sedangkan paling 

tinggi (maximum) sebesar 69,53 yang 

merupakan leverage dari PT. Surya Toto 

Indonesia Tbk pada tahun 2012. Rata-rata 

leverage sebesar 2,1241 dengan standar 

deviasi sebesar 7,83892 yang dapat 

diartikan bahwa leverage memiliki 

penyebaran data yang kurang baik. 

Pada variabel kebijakan hutang 

(DER) menunjukkan bahwa nilai paling 

rendah (minimum) sebesar 0,09 yang 

merupakan kebijakan hutang dari PT. 

Hanson International Tbk pada tahun 

2013. Sedangkan paling tinggi (maximum) 

sebesar 69,53 yang merupakan kebijakan 

hutang dari PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

pada tahun 2012. Rata-rata kebijakan 

hutang sebesar 2,0870 dengan standar 

deviasi sebesar 7,84008 yang dapat 

diartikan bahwa kebijakan hutang 

memiliki penyebaran data yang kurang 

baik. 

Pada variabel ukuran perusahaan 

(size) menunjukkan bahwa nilai paling 

rendah (minimum) sebesar 10,42 yang 

merupakan ukuran perusahaan dari PT. 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk pada 

tahun 2012. Sedangkan yang paling tinggi 

(maximum) sebesar 14,37 yang merupakan 

ukuran perusahaan dari PT. Astra 

International Tbk pada tahun 2014. Rata-

rata ukuran perusahaan sebesar 12,3542 

dengan standar deviasi sebesar 0,83884 

yang dapat diartikan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki penyebaran data yang 

baik. 

Pada variabel corporate social 

responsibility (CSR) menunjukkan bahwa 

nilai paling rendah (minimum) sebesar 

0,01 yang merupakan pengungkapan CSR 

dari PT. Voksel Electric Tbk pada tahun 

2012, PT. Keramika Indonesia Assosiasi 

Tbk pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan 

yang paling tinggi (maximum) sebesar 

0,97 yang merupakan pengungkapan CSR 

dari PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

pada tahun 2013. Rata-rata pengungkapan 

CSR sebesar 0,1289 dengan standar 

deviasi sebesar 0,20530 yang dapat 

diartikan pengungkapan CSR memiliki 

penyebaran data yang kurang baik. 
 

Uji Regresi Berganda 

 Hipotesis penelitian dibuktikan 

dengan melakukan regresi linear berganda. 

Persamaan regresi yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -4,063 1,393  -2,916 ,005 

Leverage 2,080 ,269 12,089 7,732 ,000 

DER -2,051 ,269 -11,927 -7,629 ,000 

Size ,419 ,114 ,261 3,683 ,000 

CSR 3,217 ,465 ,490 6,917 ,000 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Dari ke empat variabel independen 

yang dimasukkan kedalam model regresi 

variabel CSR, variabel leverage, kebijakan 

hutang, dan ukuran perusahaan < 0,05 

yang berarti signifikan. Dapat disimpulkan 

bahwa Nilai Perusahaan (PBV) 

dipengaruhi oleh CSR, leverage, kebijakan 

hutang (DER) dan ukuran perusahaan 

(size) dengan persamaan model regresi: 

Nilai Perusahaan = -4,063 + 3,217 CSR + 

2,080 leverage – 2,051 kebijakan   hutang 

(DER) + 0,419 ukuran perusahaan (size) 

Dari persamaan model regresi yang 

dapat disimpulkan: 

a. Konstanta sebesar -4,063: artinya 

jika CSR, leverage, kebijakan hutang, dan 

ukuran perusahaan nilainya 0, maka nilai 

perusahaan adalah -4,063. 

b. Koefisien regresi variabel CSR 

sebesar 3,217: artinya jika variabel 

independen lainnya tetap dan CSR 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, 

maka nilai perusahaan akan mengalami 

kenaikan sebesar 3,217. Koefisien bernilai 

positif antara CSR dengan nilai perusahaan 

menandakan semakin besar CSR maka 

semakin meningkat nilai perusahaan 

tersebut. 

Untuk nilai t hitung dari pengaruh 

variabel CSR terhadap nilai perusahaan 

adalah sebesar 6,917 dimana t hitung 

tersebut diantara > +1,998, maka H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

c. Koefisien regresi variabel leverage 

sebesar 7,732: artinya jika variabel 

independen lainnya tetap dan leverage 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, 

maka nilai perusahaan akan naik sebesar 

7,732. Koefisien bernilai positif antara 

leverage dengan nilai perusahaan 

menandakan semakin besar leverage maka 

semakin meningkat pula nilai perusahaan 

tersebut. 

Untuk nilai t hitung dari pengaruh 

variabel leverage terhadap nilai 

perusahaan adalah sebesar 7,732 dimana t 

hitung tersebut > +1,998, maka H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Koefisien regresi kebijakan hutang 

sebesar -2,051: artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan 

kebijakan hutang mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 2,051. 

Koefisien bernilai negatif antara kebijakan 

hutang dengan nilai perusahaan 

menandakan semakin besar kebijakan 

hutang  maka semakin menurun nilai 

perusahaan tersebut. 

Untuk t hitung dari pengaruh 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

adalah sebesar -7,629 dimana t hitung < -

1,998, maka H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

e. Koefisien regresi variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0,419: artinya jika nilai 

variabel independen lain nilainya tetap dan 

ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 

satuan, maka nilai perusahaan akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,419. 

Koefisien bernilai positif antara ukuran 

perusahaan dengan nilai perusahaan 

menandakan semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin meningkat pula 

nilai perusahaan tersebut. 

Untuk t hitung dari pengaruh 

variabel ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan adalah sebesar 3,683 dimana t 

hitung > +1,998, maka H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Imam Ghozali, 

2013:98). Berikut hasil Uji F: 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 96,128 4 24,032 35,396 ,000
b
 

Residual 52,958 78 ,679 
  

Total 149,087 82 
   

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), CSR, DER, Size, Leverage 

Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Dari hasil uji F yang dilihat pada 

tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 35,396 dengan probabilitas 

signifikan 0,000. Karena nilai probabilitas 

pengujian lebih kecil dari alpha 0,05, maka 

model regresi dapat disimpulkan bahwa 

CSR, leverage, kebijakan hutang, dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Koefisien determinan (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 

2013:97). Nilai koefisien determinasi 

antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Berikut hasil koefisien 

determinasi (R
2
): 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji R
2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,803
a
 ,645 ,627 ,82399 

a. Predictors: (Constant), CSR, DER, Size, Leverage 

b. Dependent Variable: PBV 

         Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Dari hasil uji R
2 

yang dilihat pada 

tabel 4.7 dapat diketahui bahwa model 

summary besarnya adjusted R
2
 adalah 

62,7% variasi nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh variasi ke empat variabel 

independen CSR, leverage, kebijakan 

hutang, dan ukuran perusahaan. Sedangkan 

sisanya (100% - 62,7% = 37,3%) 

dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya 

diluar model. 

 

Uji T 

Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali, 

2013:98). Pengambilan kesimpulan dapat 

dilihat dari signifikan atau tidaknya 

variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam uji T adalah jika 

signifikansi T hitung > 0,05 maka 

dikatakan tidak signifikan dan jika 

signifikansi T hitung < 0,05 maka 

dikatakan signifikan. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji T 

 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
T Hitung Sig. T Kesimpulan 

CSR 
 

 

Nilai 

Perusahaan 

6,917 0,000 Signifikan 

Leverage 7,732 0,000 Signifikan 

Kebjakan 

Hutang 
-7,629 0,000 Signifikan 
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Ukuran 

Perusahaan 
3,683 0,000 Signifikan 

Sumber: Data Diolah 
 

Dari hasil perhitungan uji parsial 

variabel dapat diketahui bahwa: 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara CSR terhadap nilai perusahaan. 

Pengujian hipotesis ini menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000  < 0,05. 

Hal ini berarti Ha diterima yang artinya 

bahwa CSR berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

b. Terdapat pengaruh signifikan antara 

leverage terhadap nilai perusahaan. 

Pengujian hipotesis ini menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Hal ini berarti Ha diterima yang artinya 

bahwa leverage berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

c. Terdapat pengaruh signifikan antara 

kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan. Pengujian hipotesis ini 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Hal ini berarti Ha 

diterima yang artinya bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

d. Terdapat pengaruh signifikan antara 

ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Pengujian hipotesis ini 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Hal ini berarti Ha 

diterima yang artinya bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Corporate social responsibility 

sebagai komitmen bisnis untuk 

memberikan kontribusi bagi pembangunan 

ekonomi berkelanjutan. CSR dalam 

penelitian ini diukur dengan index 

pengungkapan GRI. Hasil pengujian yang 

dilakukan oleh spss 21.00 menunjukkan 

nilai sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa CSR berpengaruh 

secara signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

KT. Yeni P. S., Anantawikrama 

Tungga A., dan Gede Adi Y. (2014) 

mengungkapkan hal yang sejalan dengan 

hasil penelitian ini bahwa CSR 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Adanya hubungan antara 

CSR dengan nilai perusahaan 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR 

sudah mulai meluas. Penerapan CSR 

dalam penelitian ini dapat meningkatkan 

citra perusahaan yang baik dimata 

masyarakat maupun pemegang saham. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan 

Leverage perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan 

membandingkan total hutang dengan 

modal sendiri. Hasil pengujian yang 

dilakukan oleh spss 21.00 menunjukkan 

nilai sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Verawati Hensen dan Juniarti 

(2014) menyatakan hal yang sejalan 

dengan hasil penelitian bahwa leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penggunaan leverage dapat meningkatkan 

kegiatan operasional perusahaan karena 

dengan hutang perusahaan memperoleh 
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modal yang cukup untuk bertahan maupun 

berkembang. 

 

 

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap 

Nilai Perusahaan 

Kebijakan hutang perusahaan 

dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rasio DER. Hasil pengujian 

yang dilakukan oleh spss 21.00 

menunjukkan nilai sebesar 0,000 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Dwi Sukrini (2012) menyatakan 

hal yang sejalan dengan hasil penelitian ini 

bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan pernyataan Brigham dan 

Houston (2010:157) yang menyatakan 

bahwa penggunaan hutang yang lebih 

besar dapat meningkatkan nilai perusahaan 

karena penggunaan hutang dapat 

menghemat pajak. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

variabel penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variabel nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan total asset 

perusahaan. Hasil pengujian yang 

dilakukan oleh spss 21.00 menunjukkan 

nilai sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Verawati Hansen dan Juniarti 

(2012) menyatakan hasil yang sejalan 

dengan penelitian ini bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini dikarenakan semakin besar ukuran 

perusahaan, maka perusahaan mengalami 

perkembangan dalam pengembalian saham 

untuk investor dan menyebabkan nilai 

perusahaan meningkat. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

Pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR), Leverage, Kebijakan Hutang, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2012-2014. Perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian adalah 

83 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2012-2014. 

 Dari hasil analisis data, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan, makan dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berukut: (1) Corporate Social 

Responsibility (CSR) mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2012-2014, (2) 

Leverage mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014, (3) Kebijakan 

Hutang mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014, dan (4) Ukuran 

Perusahaan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

 Penelitian ini memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 

dapat memberikan arahan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian dengan topik serupa. 

Keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: (1) Adanya data 

outlier sehingga ada pengurangan jumlah 

(n) data perusahaan dengan tujuan agar 
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data dapat terdistribusi normal, (2) Masih 

banyak perusahaan manufaktur yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan dan annual 

report secara berturut-turut pada periode 

penelitian, (3) Masih banyak perusahaan 

manufaktur yang tidak menerbitkan 

sustainability report dalam annual report 

secara berturut turut pada periode 

penelitian, (4) Pengungkapan CSR banyak 

melihat pada laporan CSR dalam annual 

report daripada menggunakan 

sustainability report secara terpisah 

dikarenakan banyak perusahaan yang tidak 

menerbitkan sustainability report secara 

terpisah, sehingga pengungkapan CSR 

lebih banyak secara subyektif, dan (5) 

Pada penelitian mungkin melewatkan 

beberapa informasi CSR dalam annual 

report yang seharusnya dimasukkan dalam 

perhitungan indeks pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

Berdasarkan hasil pembahasan, 

maka saran yang dapat disampaikan untuk 

peneliti selanjutnya sebagai berikut: (1) 

Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan sampel keseluruhan 

perusahaan yang ada di BEI dan tidak 

hanya terbatas pada perusahaan 

manufaktur sehingga hasil yang diperoleh 

dapat lebih akurat, (2) Penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan variabel 

independen yang terkait dengan nilai 

perusahaan, dan (3) Penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan periode tahun 

penelitian agar hasil penelitian mengenai 

nilai perusahaan menjadi lebih akurat. 
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