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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of dividend policy, debt policy, and 

corporate social responsibility on firm value in consumer goods companies that listed 

on Indonesia Stock Exchange (IDX). The ratio that used to measured dividend policy is 

Dividend Payout Ratio (DPR), to measured debt policy is Debt Equity ratio (DER), and 

corporate social responsibility is Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

(CSRDI). Meanwhile the ratio that used to measured firm value is Price to Book Value 

(PBV). The method in this research are secondary data from financial report and 

annual report. Sampling is done by saturation sampling that listed in Indonesia Stock 

Exchange (IDX) for 3 years from 2014 to 2016. Data analysis using SEM-PLS with 

SmartPLS 3.0. the result data of the analysis shows that debt policy does not affect the 

firm value of consumer goods that listed in Indonesia Stock Exchange, while dividend 

policy and corporate social responsibility have a positive affect on the firm value of 

consumer goods that listed in Indonesia Stock Exchange. This means that dividend 

policy and corporate social responsibility have support to the firm value by the amount 

of increasing the Proce to Book Value of the consumer goods companies. 

 

Keyword : firm value, dividend policy, debt policy, 

corporate social responsibility 

 

PENDAHULUAN 

Terdapat banyak faktor-faktor 

yang dapat menentukan nilai 

perusahaan karena semakin besar 

ukuran atau skala perusahaan maka 

akan semakin mudah pula perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik 

yang bersifat internal maupun eksternal. 

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat 

didasarkan pada total aktiva, total 

penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah 

tenaga kerja dan sebagainya. Indikasi 

lain yang membuktikan nilai 

perusahaan penting untuk diamati ialah 

bentuk kesejahteraan yang dapat 

disajikan oleh perusahaan di masa 

mendatang. Pengertian nilai perusahaan 

dicerminkan pada kekuatan tawar 

menawar saham. Adapun yang 

dimaksud dengan harga saham di sini 

adalah harga yang terjadi pada saat 

saham diperdagangkan di pasar atau 

lebih tepatnya disebut harga penutupan 

(Ayuningtyas, 2013). 

 

mailto:heldanr30@gmail.com


 

2 
 

Price to book value (PBV) 

merupakan salah satu indikator yang 

digunakan dalam menilai perusahaan. 

PBV menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan seberapa jauh sebuah 

perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif dengan jumlah modal 

yang diinvestasikan. Semakin tinggi 

rasio PBV menunjukkan semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai 

bagi pemegang saham. Kekayaan 

pemegang saham dan perusahaan 

dipresentasikan oleh harga pasar dari 

saham yang juga refleksi dari 

pendanaan, manajemen asset serta 

keputusan investasi. Berikut ini adalah 

rata-rata Price to Book Value (PBV) 

dari perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di BEI  tahun 2014-2016: 

 

Sumber: data diolah 

Gambar 1 

Rata-rata Nilai PBV Perusahaan 

Consumer Goods di BEI 

Diagram garis pada gambar 1.1 

menunjukkan adanya pergerakan nilai 

perusahaan yang digambarkan melalui 

PBV pada tahun 2014-2016. Garis 

tersebut mengalami fluktuatif pada tiap 

tahunnya. Pergerakan pada gambar 1.1 

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 

sebesar 6,17 kemudian pada tahun 2015 

menurun pada sekitar 3,91 dikarenakan 

adanya peraturan dari Kementrian 

Perdagangan mengenai perdagangan 

minuman keras yg mulai dibatasi dan 

hanya diperbolehkan pada tempat-

tertentu sehingga mengakibatkan 

adanya penurunan pendapatan serta 

memengaruhi harga saham gabungan 

sub sektor food and beverages. Pada 

tahun 2016 PBV kembali meningkat 

sekitar 6,76 dan melebihi dari PBV 

2014, sehingga diagram garis di atas 

dapat dijadikan fenomena karena PBV 

consumer goods mengalami ketidak 

konsistenan dan cenderung fluktuatif di 

tiap tahunnya. 

 

Fenomena mengenai hutang 

terjadi pada consumer goods sektor 

tobacco  manufacturers yang diakses 

pada tanggal 11 April 2018 pada media 

CNN Indonesia menyatakan bahwa PT. 

Gudang Garam Tbk berencana 

meminjam Rp 9 triliun di akhir tahun 

2015 akibat perubahan sistem 

pembayaran cukai rokok yang dimulai 

akhir tahun ini. Perubahan sistem 

pembayaran tersebut tercantum di 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 20 tahun 2015, di mana industri 

rokok diharuskan membayar cukai di 

tahun berjalan dan tidak dibayar 

tertunda 2 bulan seperti tahu 

sebelumnya. Hal ini menyebabkan 

terjadinya pelonjakan hutang tiba-tiba 

sehingga mempengaruhi rasio 

keuangan pada tahun berjalan. 

 

Hal selanjutnya mengenai 

kebijakan dividen yang diakses pada 

tanggal 5 Maret 2018 yang diterbitkan 

oleh media Pasardana menyatakan 

bahwa sektor consumer goods sub 

sektor food and beverages PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food (AISA) menyatakan 

bahwa rapat umum pemegang saham 

tahunan (RUPST) AISA sepakat untuk 

tidak membagikan dividen dari laba 
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bersih tahun buku 2016. Selanjutnya, 

laba bersih tahun 2016 akan digunakan 

untuk belanja modal dan penyisihan 

pencadangan sebagai amanat Undang 

Undang Perseroan. (www.pasardana.id 

2017). 

 

Hasil peneliti terdahulu yang 

menguji menggunakan variabel 

kebijakan dividen oleh Sasti dan 

Tjandrakirana (2015), Hidayat (2013), 

Sukirni (2012) membuktikan bahwa 

adanya hubungan berpengaruh 

signifikan positif variabel kebijakan 

dividen dengan nilai perusahaan 

sedangkan pada Hartini (2017); 

Normayanti (2017); Setiyawati, dkk 

(2017); Pratiwi (2017); Rajhans dan 

Kaur (2013); Mardiyanti (2012); Gosh 

dan Gosh (2011) menyimpulkan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil peneliti 

terdahulu yang menguji menggunakan 

variabel kebijakan hutang oleh 

Setiyawati, dkk (2017); Hidayat (2013); 

Sukirni (2012); Mardiyanti (2012) 

membuktikan bahwa adanya hubungan 

berpengaruh signifikan positif variabel 

kebijakan hutang dengan nilai 

perusahaan sedangkan pada Hartini 

(2017); Diani (2017); Normayanti 

(2017); Pratiwi (2017); Ferina, dkk 

(2015); Rajhans dan Kaur (2013) 

menyimpulkan bahwa kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil peneliti terdahulu 

yang menguji menggunakan variabel 

corporate social responsibility oleh 

Bawafi dan Prasetyo (2017); Servaes 

dan Tamayo (2012) menyimpulkan 

bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap perusahaan. Pada 

penelitian pada Susanto (2016); 

Gunawan dan Utami (2008) 

membuktikan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan 

positif variabel corporate social 

responsibility dengan nilai perusahaan 

sedangkan pada Nurhayati (2012) 

menyimpulkan bahwa corporate social 

responsibility tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Dari uraian yang dijelaskan di 

atas dan adanya perbedaan yang tidak 

konsisten dari hasil penelitian serta 

mempermudah memahami adanya 

pembeda dari hasil peneliti sebelumnya 

sehingga perlu dilakukan penelitian 

ulang dan dianalisis dengan penelitian 

berjudul: “Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Hutang dan 

Corporate Social Responsibility 

Terhadap Nilai Perusahaan Sektor 

Consumer Goods” 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI HIPOTESIS 

 

Teori Sinyal (Signal Theory) 

Menurut Brigham dan Houston 

(2011:186), menyatakan bahwa teori 

sinyal adalah suatu tindakan yang 

diambil oleh manajemen suatu 

perusahaan yang memberikan petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek 

perusahaan. Teori sinyal mengibaratkan 

adanya asimetri informasi antara pihak-

pihak berkepentingan dengan 

manajemen mengenai informasi yang 

ada dalam kalangannya. Informasi yang 

relevan, akurat, lengkap serta tepat 

waktu sangat dibutuhkan oleh investor 

dan pemegang saham sebagai alat uji 

pengambilan keputusan mengenai 

investasi. Sinyal adalah suatu tindakan 

yang diambil oleh manajemen 

http://www.pasardana.id/
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perusahaan yang memberikan petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek 

perusahaan.  

 

Hubungan Kebijakan Dividen 

dengan Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan 

cerminan dari kemampuan perusahaan 

untuk dapat membagikan dividen pada 

para pemegang sahamnya. Kebijakan 

deviden merupakan kebijakan tentang 

jumlah laba pershaan saat ini yang akan 

dibayarkan sebagai dividen kepada para 

pemegang saham atau ditahan untuk 

perkembangan perusahan.  

Terjadinya penurunan 

keuntungan juga menentukan akan kuat 

atau  melemahnya sinyal yang ada di 

pasar sehingga akan mempengaruhi 

kepercayaan investor. Persepsi yang 

seperti ini akan membuat investor tidak 

akan menanamkan modalnya lagi dan 

akan mengakibatkan harga saham yang 

rendah serta penuruan nilai perusahaan.  

H1: Kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

 

Hubungan Kebijakan Hutang 

terhadap Nilai Perusahaan 

Meningkatnya persentase hutang 

nantinya akan menambah modal 

perusahaan dan pastinya akan 

memengaruhi pendapatan perusahaan. 

Pendapatan perusahaan yang meningkat 

diharapkan akan mempengaruhi laba 

bersih dan meningkatkan nilai 

perusahaan melalui harga saham.  

 Lain halnya jika perusahaan 

tidak dapat mengatur rasio hutang 

dengan ekuitas sesuai porsi yang benar. 

Hutang yang dimaksudkan dapat 

membantu proses produksi dapat 

menjadi boomerang bagi perusahaan 

sehingga investor enggan untuk 

menanamkan sahamnya dan 

mengakibatkan penurunan nilai 

perusahaan yang ditunjukkan melalui 

harga saham yang rendah. 

H2: Kebijakan hutang berpengaruh 

negative terhadap nilai perusahaan 

 

Hubungan Corporate Social 

Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab 

sosial merupakan tanggung jawab 

perusahan terhadap lingkungan yang 

didiami oleh sekitar perusahaan serta 

bentuk peningkatan kesejahteraan. 

Diberlakukannya corporate social 

responsibility diharapkan mengurangi 

pengaruh yang kurang baik dan 

mencemari lingkungan atas kegiatan 

perusahaan dalam menghasilkan 

produksinya. 

Semakin baik perusahaan dalam 

menjalankan dan memperhatikan 

tanggung jawab sosialnya maka dapat 

diprediksikan juga bahwa permintaan 

saham atas perusahaan tersebut 

meningkat melalui harga saham yang 

berlaku di pasar sehingga dengan 

meningkatnya nilai perusahaan maka 

hal tersebut akan dianggap informasi 

yang baik bagi investornya. 

H3 : Corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
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  Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Riset 

Pengujian ini dapat 

dikategorikan sebagai causal research. 

Causal research  adalah penelitian yang 

mencari keterkaitan atau hubungan 

antara sebab dan akibat antar 

variabelnya maka dari itu nantinya 

dibantu dengan pengujian hipotesis 

untuk menjelaskan hubungan atau 

perbedaaan dari dua variabel atau lebih. 

 

Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian adalah 

sebuah lingkup yang dibatasi agar 

penelitian yang akan dibahas tidak 

terlalu melebar dari yang tidak 

seharusnya. Data yang digunakan dalam 

adalah data pada laporan keuangan dan 

laporan tahunan periode tahun 2014-

2016. 

 

Identifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel 

independen (X) dan variabel dependen 

(Y). Variabel indepeden penelitian 

adalah kebijakan dividen (X1), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kebijakan hutang (X2) dan corporate 

social responsibility (X3). 

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah suatu kondisi 

perusahaan yang telah dicapai sebagai 

cerminan atas kepercayaan masyarakat 

terhadap kegiatan atau aktivitas melalu 

proses selama beberapa tahun belakang. 

Price to Book Value (PBV) merupakan 

rasio yang mengukur nilai yang 

diberikan pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi perusahaan 

sebagai sebuah perusahaan yang terus 

tumbuh (Brigham, 2010: 151). PBV 

secara sistematis dapat dihitung dengan 

rumus : 

𝐏𝐁𝐕 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒃𝒖𝒌𝒖 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen diukur dengan 

menggunakan indicator dividend 

payout ratio. Rasio pembayaran dividen 

adalah presentase laba yang dibayarkan 

Kebijakan Dividen (X1) 

Kebijakan Hutang (X2) 

Corporate Social 

Responsibility (X3) 

Nilai Perusahaan (Y) 

(1); (3); (4) 

(2); (3); (5); (6) 
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kepada para pemegang saham dalam 

bentuk kas. Kemampuan membagi 

dividen berkaitan erat dengan 

perusahaan memperoleh labanya. DPR 

secara sistematis dapat dihitung dengan 

rumus : 

𝑫𝑷𝑹 =
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
 

 

Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah bagian 

dari kebijakan pendanaan. Kebijakan 

pendanaan merupakan keputusan 

perusahaan menyangkut keputusan 

tentang bentuk dan komposisi 

pendanaan yang akan dipergunakan 

(Husnan 2012 : 251). Penilaian calon 

investor terhadap keadaan peru sahaan 

dipengaruhi oleh nilai hutang yang 

tercatat di laporan keuangan. Proksi dari 

kebijakan hutang adalah Debt to Equity 

Ratio (DER). DER secara sistematis 

dapat dihitung dengan rumus : 

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

Corporate Social Responsibility 

Pertanggung jawaban sosial 

perusahaan adalah mekanisme bagi 

suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholders, yang melebihi 

tanggungjawab organisasi di bidang 

hukum. Corporate social responsibility 

menggungakan perhitungan indeks 

berdasarkan Global Reporting Initiative 

sebagai berikut: 
𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐂𝐒𝐑

=  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐆𝐑𝐈
 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah 

perusahaan sektor consumer goods 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2014-2016. Data yang 

digunakan dalam yaitu data sekunder 

yang bersumber dari laporan keuangan 

dan laporan tahunan perusahaan sektor 

consumer goods yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode sampling jenuh 

(sampling sensus) yaitu teknik 

penentuan sampel dengan 

menggunakan semua anggota populasi 

yang dijadikan sebagai sampel. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian menggunakan Partial 

Least Square (PLS) untuk menguji 

ketiga hipotesis yang diajukan. Masing-

masing hipotesis akan dianalisis 

menggunakan software SmartPLS 3.0 

untuk menguji hubungan antar variabel. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ditujukan 

untuk memberikan gambaran tentang 

variabel-variabel penelitian untuk 

mengetahui distribusi frekuensi yang 

menunjukkan angka rata-rata (mean), 

maksimum, minimum dan 

penyimpangan baku (standard 

deviation). Variabel yang ada dalam 

penelitian ini, yaitu nilai perusahaan, 

kebijakan dividen, kebiijakan hutang 

dan corporate social responsibility. 

Hasil olah analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa : 
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1. Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan 

harga saham yang siap dibayar oleh 

investor apabila dipasarkan pada 

masyarakat. Nilai minimum nilai 

perusahaan sebesar -2,69520 yang 

dimiliki oleh PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk tahun 2014 yang 

menunjukkan bahwa nilai harga saham 

yang ditawarkan lebih rendah daripada 

nilai buku yang dimiliki dikarenakan 

adanya penurunan ekuitas pada tahun 

tersebut (2014) menjadi sekitar Rp. -

1.396.853.000.000 sedangkan nilai 

ekuitas tahun sebelumnya (2013) 

sebesar Rp 881.865.000.000.  

 Nilai maksimum sebesar 

62,93107 dimiliki oleh PT. Unilever 

Indonesia Tbk tahun 2016. Nilai rata-

rata (mean) perusahaan consumer goods 

menghasilkan sebesar 5,0498809. Nilai 

rata-rata (mean) perusahaan consumer 

goods menghasilkan sebesar 5,0498809 

dan standar deviasi nilai perusahaan 

sebesar 9,94512803. 

 

2. Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen merupakan 

suatu tindakan yang diambil oleh 

manajemen tentang bagaimana 

mengolah keuntungan perusahaan 

kepada para investor atau bentuk 

pengelolaan kembali sebagai 

operasional perusahaan. Nilai minimum 

kebijakan dividen sebesar -0.19515 

yang dimiliki oleh PT. Prasidha Aneka 

Niaga Tbk tahun 2016 yang 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

dapat mengasilkan laba yang baik serta 

mengalami kerugian sekitar Rp -

36.662.178.272 sehingga menjadikan 

nilai earning per share minus atau 

sekitar Rp -25. 

 Nilai maksimum sebesar 

3.83729 dimiliki oleh PT. Multi Bintang 

Indonesia tahun 2016 yang 

menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba yang tinggi 

sehingga perusahaan juga mampu 

membagikan dividen pada tahun 

tersebut. Nilai rata-rata (mean) 

perusahaan consumer goods 

menghasilkan sebesar 0,3185488   dan 

dan standar deviasi nilai perusahaan 

sebesar 0,51886054 

 

3. Kebijakan Hutang 

 Kebijakan hutang merupakan 

suatu tindakan yang diambil oleh 

manajemen tentang bagaimana 

mengolah pendanaan. Nilai minimum 

kebijakan hutang sebesar -31,03674 

yang dimiliki oleh PT. Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk tahun 2014 yang 

menunjukkan bahwa nilai hutang lebih 

besar daripada nilai ekuitas yang 

dimiliki pada tahun tersebut. 

 Nilai maksimum sebesar 

3,02864 dimiliki PT. Mayora Indah 

tahun 2014 yang menunjukkan bahwa 

nilai hutang lebih tinggi daripada nilai 

ekuitas yang dimiliki. Nilai rata-rata 

(mean) kebijakan hutang perusahaan 

consumer goods menghasilkan sebesar 

0,3610417 dan standar deviasi 

kebijakan hutang sebesar 3,31427428. 

 

4. Corporate Social Responsibility 

 Corporate social responsibility 

merupakan suatu bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap sosial, 

ekonomi dan lingkungan di sekitar yang 

memungkinkan terkena dampak dari 

produksi hasil jadi perusahaan. Nilai 

minimum corporate social 

responsibility sebesar 0,02197 yang 

dimiliki oleh PT. Mustika Ratu Tbk 
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tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 

perusahaan hanya mengungkapkan 2 

item dari total keseluruhan 91 item yang 

terdiridari ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. 

 Nilai maksimum sebesar 

0,38461 dimiliki oleh PT. Unilever 

Indonesia Tbk tahun 2014 yang 

mengungkapkan sebanyak 35 item dari 

total keseluruhan 91 item yang terdiri 

dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Nilai rata-rata (mean) corporate social 

responsibility menghasilkan sebesar 

0,1299813 dan standar deviasi sebesar 

0,08251945. 

 

Model Struktural (Inner Model) 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran Uji Bootstraping 

 Berdasarkan gambar 4.6 

menunjukkan t-statistic antara konstruk 

variabel independen dengan variabel 

dependen. Gambar diatas menunjukkan 

nilai konstruk untuk kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, dan corporate social 

responsibility sebesar 0,000 karena 

pada variabel laten dependen hanya 

dibentuk oleh satu indikator dan tidak 

ada pembandingnya 

 

Uji R-Square 

 

 
R-

Square 

R-

Square 

Adjusted 

Nilai Perusahaan 0,237 0,215 

Berdasarkan hasil uji R-square 

menunjukkan bahwa adjusted R-square 

variabel nilai perusahaan sebesar 0,215 

yang dapat diinterpretasikan bahwa 

variabilitas kebijakan dividen, 

kebijakan hutang dan corporate social 

responsibility yang dapat dijelaskan 

oleh nilai perusahaan sebesar 21,5% 

sedangkan 78,5% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model yang diteliti 

yang menandakan bahwa model lemah 

dikarenakan model dibawah 0,25. 

 

Pengujian Hipotesis (Uji statistik t) 

Dalam menguji hipotesis, 

menggunakan beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi yaitu; original sample, t-

statistic, dan p-values. Nilai original 

sample digunakan untuk melihat arah 

dari pengujian hipotesis yang diuji, jika 

pada original sample bernilai positif 

maka arahnya juga positif, apabila nilai 

original sample negative maka arahnya 

negatif pula.  

1. H1 : Kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

Pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai original sample bernilai 

positif yaitu sebesar 0,367 yang berarti 

arah pengujian ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Kemudian 

nilai t-statistic adalah sebesar 2,907 

atau ≥1,65 dan nilai p-values 0,004 atau 

≤0,05. Maka dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

H1 diterima, sehingga dapat diartikan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh 
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signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2. H2 : Kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai original sample bernilai 

positif yaitu sebesar 0,054 yang berarti 

arah pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Kemudian 

nilai t-statistic adalah sebesar 0,552 

atau ≤1,65 dan nilai p-values 0,581 atau 

≥0,05. Maka dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan H2 

ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa 

kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

3. H3 : Corporate social 

responsibility berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan 

Pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai original sample bernilai 

positif yaitu sebesar 0,241 yang berarti 

arah pengujian ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Kemudian 

nilai t-statistic adalah sebesar 2,359 

atau ≥1,65 dan nilai p-values 0,019 atau 

≤0,05. Maka dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan H3 

diterima, sehingga dapat diartikan 

bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Pembahasan 

Pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan 

masalah tentang penggunaan laba yang 

menjadi hak bagi para pemegang 

saham. Pada dasarnya, laba tersebut 

bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan 

untuk investasikan ulang (Husnan, 

2008: 381). Semakin sering perusahaan 

membagikan dividen maka penilaian 

masyarakat akan meningkat pula. Nilai 

perusahaan tercermin dari harga saham 

yang dibentuk oleh permintaan dan 

penawaran di pasar modal yang 

mereleksikan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa nilai 

original sampel sebesar 0,367 dengan 

nilai t-statistic sebesar 2,907 lebih besar 

dari nilai Z α = 1,65 maka kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Maka hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

yang diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio mempunyai pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Price to Book 

Value. Hasil pengujian ini mendukung 

dari hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini didukung oleh 

penelitian Sasti dan Tjandrakirana 

(2015), Hidayat (2013) dan Sukirni 

(2012) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hartini (2017), 

Normayanti (2017), dan Pratiwi (2017) 

yang menyatakan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Pengaruh kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan hutang merupakan 

gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yang berisikan hutang dan 

perbandingan dari modal yang dimilki 
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yang nantinya menjadi sumber 

pembiayaan suatu perusahaan. Semakin 

tinggi perusahaan memiliki nilai hutang 

maka para investor akan semakin perlu 

mewaspadai keadaan perusahaannya. 

Nilai perusahaan tercermin dari harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan 

dan penawaran di pasar modal yang 

mereleksikan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa nilai 

original sampel sebesar 0,054 dengan 

nilai t-statistic sebesar 0,552 lebih kecil 

dari nilai Z α = 1,65 maka kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Maka hal ini menunjukkan 

bahwa kebijakan hutang yang 

diproksikan dengan Debt Equity Ratio 

tidak mempunyai pengaruh terhadap 

nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Price to Book Value. Hasil 

pengujian ini tidak mendukung dari 

hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini didukung oleh 

penelitian Hartini (2017), Diani (2017), 

dan Normayanti (2017) yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berbeda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyawati, dkk (2017), Rahman 

(2015), dan Hidayat (2013) yang 

menyatakan kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh corporate social 

responsibility terhadap nilai 

perusahaan 

Corporate social responsibility 

merupakan tanggungjawab sosial  

dengan menggunakan indeks yang 

dihitung  berdasarkan jumlah item 

pengungkapan CSR yang diungkapkan 

perusahaan.pendekatan yang digunakan 

untuk menghitung Corporate Social 

Responsibility Disclsure Index 

(CSRDI) menggunakan pendekatan 

dikotomi yaitu setiap item Corporate 

Social Responsibility dalam instrumen 

penelitian diberi nilai 1 jika 

diungapkan, dan 0 jika tidak 

diungkapkan. Semakin banyak item 

yang diungkapkan maka semakin baik 

bentuk tanggungjawab perusahaan 

terhadap lingkungan dan sosialnya yang 

memiliki artian bahwa perusahaan juga 

tidak hanya memikirkan kepentingan 

internal perusahaan. Nilai perusahaan 

tercermin dari harga saham yang 

dibentuk oleh permintaan dan 

penawaran di pasar modal yang 

mereleksikan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa nilai 

original sampel sebesar 0,241 dengan 

nilai t-statistic sebesar 2,359 lebih besar 

dari nilai Z   α = 1,65 maka corporate 

social responsibility berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Maka 

hal ini menunjukkan bahwa corporate 

social responsibility yang diproksikan 

dengan corporate social responsibility 

index (CSRDI) mempunyai pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Price to Book 

Value. Hasil pengujian ini mendukung 

dari hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil ini didukung oleh 

penelitian Bawafi dan Prasetyo (2017), 

Susanto (2016) dan Gunawan dan 
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Utami (2008) yang menyatakan bahwa 

corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berbeda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhayati (2012) yang menyatakan 

corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Hasil dari inner model untuk 

mengetahui nilai R-Square 

menunjukkan bahwa model termasuk 

model yang lemah. Dari hasil pengujian 

hipotesis yang dilihat dari path 

coefficient didapati pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan dividend payout 

ratio menunjukkan bahwa berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini berarti perusahaan yang 

membagikan dividen kepada para 

pemegang saham akan memberikan 

sinyal positif kepada investor sehingga 

para investor tertarik menanamkan 

modalnya, dengan begitu harga saham 

yang dimiliki perusahaan akan 

mengalami kenaikan dan nilai 

perusahaan akan meningkat pula. 

2. Kebijakan hutang yang 

diproksikan dengan debt equity ratio 

menujukkan bahwa tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini  

terjadi karena perusahaan cenderung 

menggunakan modal yang dimiliki 

untuk digunakan dalam mendanai 

aktiva perusahaan daripada membiayai 

dengan hutang, modal tersebut berasal 

dari laba ditahan dan modal saham 

perusahaan. 

3. Corporate social responsibility 

yang diproksikan corporate social 

responsibility disclosure index 

menunjukkan bahwa berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini mengisyaratkan kepada para 

investor bahwa emiten juga peduli dan 

ikut andil dalam perbaikan lingkungan, 

penyelamatan bencana, pemberian 

beasiswa serta kesetaraan hak asasi 

manusia pekerjanya. 

 

Keterbatasan 

Sehingga keterbatasan perlu 

diberikan adanya evaluasi untuk 

penelitian selanjutnya agar lebih baik. 

Keterbatasan yang dimiliki diantaranya: 

1. Hasil adjusted r-square hanya 

mampu memberikan kontribusi sebesar 

0,215 atau 21,5% sehingga variabel 

independen yang digunakan kurang 

mampu menjelaskan pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan masih banyak variabel lain 

yang mempengaruhi nilai perusahaan di 

luar dari model penelitian. 

2. Masih banyak perusahaan yang 

mengesampingkan tanggungjawab 

sosial perusahaan dan belum 

mengeluarkan sustainability report. 

 

Saran 

1. Bagi Investor 

Calon investor dapat 

mempertimbangkan kebijakan dividen 
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yang diproksikan dengan dividend 

payout ratio dan corporate social 

responsibility yang diproksikan dengan 

corporate social responsibility 

disclosure index sebagai asumsi 

pemilihan penanaman modal. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya  pengaruh 

positif dan signifikan kebijakan dividen 

dan corporate social responsibility, 

apabila laba perusahaan meningkat 

maka keuntungan yang didapatkan oleh 

investor akan meningkat pula. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

menambah variabel lain seperti kinerja 

keuangan dan good corporate 

governance, selain itu menggunakan 

sampel perusahaan yang berbeda serta 

memperpanjang periode penelitian, 

karena melihat dari hasil adjusted R-

Square yang menunjukkan model 

lemah apabila ditambah dengan 

variabel lain dan memperpanjang 

periode memungkinkan hasil bisa 

menjadi moderate ataupun kuat.
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