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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis akan membahas mengenai nilai perusahaan dengan merujuk pada 

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu 

beserta dengan perbedaaan yang mendukung penelitian : 

1. Hartini (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hartini untuk menguji tentang 

pengaruh kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan sampel 

penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2012-2015 dan ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu uji asumsi klasik dan 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang digunakan sama yaitu 

kebijakan dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya 

yang digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda 
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahan sedangkan 

yang ada pada penelitian sekarang ini menggunakan corporate social 

responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Hartini menggunakan periode 2012-2015. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

2. Diani (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Diani untuk menguji tentang 

pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan dengan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

consumer goods yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 dan 

ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  berpengaruh  kebijakan dividen 

berpengaruh signifikan negatif sedangkan kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu:  

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang, sedangkan variabel terikat yang digunakan 
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juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas, sedangkan 

penelitian sekarang ini menggunakan corporate social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Diani menggunakan periode 2012-2015. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

3. Normayanti (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Normayanti untuk menguji 

tentang pengaruh kebijakan hutang, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan dengan sampel penelitian adalah perusahaan  food and beverages 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 dan ditentukan 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian tersebut yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu 

kebijakandividen dan kebijakan hutang, sedangkan variabel terikat yang 
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digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas, 

sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan corporate social 

responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Normayanti menggunakan periode 2012-2015. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

4. Bawafi dan Presetyo (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Bawafi dan Presetyo untuk 

menguji tentang pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dengan sampel 

penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014 dan ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 



16 

 

 
 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti menggunakan variabel bebas yang sama yaitu corporate social 

responsibility sedangkan variabel terikat yang digunakan juga sama yaitu 

nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu : 

a) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Muh Hosen Bawafi dan Adi Presetyo menggunakan 

periode 2012-2014. 

b) Peneliti menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi  

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

5. Setiyawati, dkk (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati, dkk untuk menguji 

topik tentang pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, komisaris independen 

dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dengan growth opportunities 

sebagai variabel moderating dengan sampel penelitian adalah 28 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 dan 

ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian tersebut yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

sedangkan kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif pada nilai perusahaan. 
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Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan dividen 

dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikat yang digunakan juga 

sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel pemoderasi growth 

opportunity. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Lia Setiyawati, dkk menggunakan periode 2012-

2015. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

6. Pratiwi (2017) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Niken Indah Pratiwi untuk 

menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan hutang, kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia dengan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dan ditentukan menggunakan 

purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut 

yaitu analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  berpengaruh  kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap perusahaan. 
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Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang, sedangkan variabel terikat yang digunakan 

juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas ukuran perusahaan, 

sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan corporate social 

responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan peneliti Niken Indah Pratiwi menggunakan periode 2012-

2014. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

7. Susanto (2016) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Susanto untuk menguji tentang 

pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan sampel penelitian adalah perusahaan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 

dan ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi linier berganda. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti menggunakan variabel bebas yang digunakan sama yaitu 

corporate social responsibility, sedangkan variabel terikat yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas good corporate 

governance dan profitabilitas sedangkan penelitian sekarang ini 

menggunakan kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

c) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian  Susanto menggunakan periode 2011-2013. 

d) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

8. Cecilia, dkk (2015) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Cecilia, dkk 2015 untuk menguji 

tentang analisis pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perkebunan yang go public di 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan sampel penelitian adalah perusahaan 

perkebunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, Malaysia dan Singapura 
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periode 2012-2014 dan ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu corporate social 

responsibility, sedangkan variabel terikat yang digunakan juga sama 

yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas dan ukuran 

perusahaan sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang.  

b) Penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 sedangkan 

penelitian Cecilia, dkk menggunakan periode 2012-2014. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

9. Ferina, dkk (2015) 

Judul dari penelitian yang dilakukan oleh Ferina, dkk untuk menguji tentang 

pengaruh  kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan dengan sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 dan ditentukan menggunakan 
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purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut 

yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kebijakan dividen berpengaruh 

signifikan positif sedangkan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas sedangkan 

penelitian sekarang ini menggunakan corporate social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Ferina, dkk menggunakan periode 2009-2013. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

10. Rahman (2015) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman untuk menguji tentang 

pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan investasi dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 

sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013 dan ditentukan menggunakan  purposive sampling. 
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Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi 

sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

sedangkan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas dan 

keputusan investasi sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan 

corporate social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Rahman menggunakan periode 2010-2013. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

11. Hidayat (2013) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat untuk menguji tentang 

pengaruh kebijakan hutang dam kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 dan ditentukan menggunakan purposive sampling. 
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Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi 

sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu :    

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti sekarang menggunakan satu variabel bebas tambahan yaitu 

corporate social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Hidayat menggunakan periode 2008-2011. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

12. Rajhans dan Kaur (2013) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rajhans dan Kaur untuk menguji 

tentang financial determinants of firm’s value evidence from indians firms dengan 

sampel penelitian adalah perusahaan 4 perusahaan teratas sektor Metal, Fast Moving 

Consumer Goods (FMCG), Information Technology (IT) and Automobile industry 
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yang terdaftar di Bombay Stock Exchange (BSE) tahun 2002-2011  dan ditentukan 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian tersebut yaitu augmented dicket fuller. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas market capital, net sales, 

profit, fixed asset dan WACC sedangkan penelitian sekarang ini 

menggunakan corporate social responsibility. 

b) Peneliti terdahulu mengambil sampel pada Bombay Stock Exchange 

sedangkan penelitian sekarang ini Bursa Efek Indonesia. 

c) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan Rajhans dan Kaur menggunakan periode 2002-2011. 

d) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

13. Sukirni (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sukirni untuk menguji tentang 

pengaruh kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang analisis terhadap nilai perusahaan dengan sampel penelitian adalah 
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semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 dan 

ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh  

sedangkan kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional sedangkan penelitian sekarang corporate 

social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Dwi Sukirni menggunakan periode 2008-2010. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

14. Servaes dan Tamayo (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh henri Servaes dan Tamayo untuk 

menguji tentang the impact of corporate social responsibility on firm value: the role 
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of customer awareness dengan sampel penelitian adalah perusahaan pada S&P 500 

index dan Domini 400 social index periode 1991-2000. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibilty 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu corporate social 

responsibility sedangkan variabel terikatnya yang digunakan juga sama 

yaitu nilai perusahaan.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan dasar corporate social responsibility 

dari berbagai aspek yang dimaksudkan untuk menguji hubungannya 

dengan nilai perusahan. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Servaes dan Tamayo menggunakan periode 1991-

2000. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

15. Nurhayati (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Miranty Nurhayanti untuk 

menguji topik tentang analisis pengaruh kinerja keuangan, good corporate 

governance dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar dalam lq45 pada tahun 2009-2011 dengan sampel penelitian adalah 

perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 dan 
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ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

sedangkan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

corporate social responsibility sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar (khususnya 

LQ45)  pada Bursa Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas kinerja keuangan dan 

good corporate governance sedangkan penelitian sekarang ini 

menggunakan kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Miranty Nurhayanti menggunakan 2009-2011 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

16. Mardiyanti, dkk (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mardiyanti, dkk untuk menguji 

tentang pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-

2010 dengan sampel penelitian adalah perusahaan manufakturyang terdaftar pada 
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Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010 dan ditentukan menggunakan purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis 

regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b) Penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas profitabilitas sedangkan 

penelitian sekarang ini menggunakan corporate social responsibility. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Mardiyanti menggunakan periode 2005-2010. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

17. Ghosh dan Ghosh (2011) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ghosh dan Ghosh untuk menguji 

tentang do leverages, dividend policy and profitability influence the future value of 

firm? evidence from India dengan sampel penelitian adalah perusahaan S&PCNX500 
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periode 1989-1990 dan 2001-2002. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian tersebut yaitu regresi OLS dan logit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

dividen sedangkan variabel terikatnya yang digunakan juga sama yaitu 

nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

b) Peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas leverage dan return on 

equity sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan corporate social 

responsibility dan kebijakan hutang. 

c) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Ghosh dan Ghosh menggunakan 

d) periode 1989-1990 dan 2001-2002. 

e) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 

 

18. Gunawan dan Utami (2008) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Utami untuk 

menguji tentang peranan corporate social responsibility dalam nilai perusahaan 

dengan sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2005-2006 dan ditentukan menggunakan purposive sampling. 



30 

 

 
 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu analisis regresi 

sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Penelitian menggunakan variabel bebas yang sama yaitu kebijakan 

corporate social responsibility sedangkan variabel terikatnya yang 

digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Peneliti terdahulu menggunakan menggunakan kepemilikan manajemen 

dan jenis industri sebagai variabel moderasi sedangkan pada penelitian 

sekarang ini hanya menggunakan variabel bebas menggunakan kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang tanpa pemoderasi. 

b) Periode penelitian yang digunakan yaitu pada periode 2014-2016 

sedangkan penelitian Gunawan dan Utami menggunakan 2005-2006. 

c) Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling sedangkan 

pada penelitian sekarang ini metode sensus. 
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Tabel 2.1 

Matriks riset terdahulu tentang nilai perusahaan berdasarkan hasil 

 

Variabel 

peneliti 

Variabel 

Dependen  

TB B B+ B- 

Kebijakan 

Dividen 

(X1) 

Nilai 

Perusahaan 

Hartini 

(2017) 

Normayanti 

(2017) 

Setiyawati, 

dkk (2017) 

Rajhans dan 

Kaur (2013) 

Mardiyanti 

(2012) 

Gosh dan 

Gosh (2011) 

 Ferina, dkk 

(2015) 

Hidayat 

(2013) 

Sukirni 

(2012) 

Diani 

(2017) 

Kebijakan 

Hutang 

(X2) 

Hartini 

(2017) 

Diani (2017) 

Normayanti 

(2017) 

Pratiwi 

(2017) 

Ferina, dkk 

(2015) 

Rajhans dan 

Kaur (2013) 

Rahman 

(2015) 

Setiyawati, 

dkk (2017) 

Hidayat 

(2013) 

Sukirni 

(2012) 

Mardiyanti 

(2012) 

 

CSR (X3) Nurhayati 

(2012) 

 Bawafi dan 

Prasetyo 

(2017) 

Servaes 

dan 

Tamayo 

(2012) 

Susanto 

(2016) 

Gunawan 

dan 

Utami 

(2008) 

 

TB = Tidak Berpengaruh 

B = Berpengaruh 

B+ = Berpengaruh Signifikan Positif 

B- = Berpengarun Signifikan Negatif 

 

 



32 

 

 
 

Tabel 2.2 

Matriks riset terdahulu tentang nilai perusahaan berdasarkan variabel 

penelitian 

 

NO Nama Peneliti  DPR DER CSR 

1 Hartini (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai 

Perusahaan 

TB TB - 

2 Diani (2017) B- TB - 

3 Normayanti 

(2017) 

TB TB - 

4 Bawafi dan 

Prasetyo (2017) 

- - B 

5 Setiyawati, dkk 

(2017) 

TB B+ - 

6 Pratiwi (2017) TB TB - 

7 Susanto (2016) - - B+ 

8 Cecilia, dkk 

(2015) 

- - B- 

9 Ferina, dkk 

(2015) 

B+ TB - 

10 Rahman (2015) TB B - 

11 Hidayat (2013) B+ B+ - 

12 Rajhans dan 

Kaur (2013) 

TB TB - 

13 Sukirni (2012) B+ B+ - 

14 Servaes dan 

Tamayo (2012) 

- - B 

15 Nurhayati 

(2012) 

- - TB 

16 Mardiyanti, dkk 

(2012) 

TB B+ - 

17 Ghosh dan 

Ghosh (2011) 

TB -  

18 Gunawan dan 

Utami (2008) 

- - B+ 

 

TB = Tidak Berpengaruh 

B = Berpengaruh 

B+ = Berpengaruh Signifikan Positif 

B- = Berpengarun Signifkan Negatif 



33 

 

 
 

2.2 Landasan Teori 

 Landasan  teori digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan sebagai 

dasar dalam melakukan pembahasan untuk memecahkan masalah yang telah 

dirumuskan dalam penelitian. 

2.2.1 Teori Sinyal (Signaling 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 perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan yang diperkirakan 

memiliki prospek bagus dan menguntungkan akan mencoba mengambil alternative 

cara dengan menggunakan hutang ataupun melakukan penjualan saham baru untuk 

pemerolehan modal. 

Menurut Spence (1973) teori ini memberikan adanya suatu sinyal yang 

dikeluarkan pihak pemilik informasi dan berusaha memberikan informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan 

menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. 

Teori sinyal juga mengasumsikan bahwa pihak manajemen memiliki informasi yang 

akan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat. Saat pihak 
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manajemen menyampaikan informasi ke pihak-pihak di luar maka pasar akan 

merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal (good news) dan tanda salah 

satunya pengumuman kebijakan deviden yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

yang tercermin melalui harga saham yang ada di pasar. 

Berkaitan dengan dividen, maka terdapat tiga teori tentang kebijakan dividen 

yang menjelaskan pengaruh besar kecilnya dividen terhadap harga pasar saham: 

1. Dividend Irrelevance Theory 

Teori ini dikemukakan oleh France Modigliani dan Merton Miller 

(Modigliani-Miller) (1961) yang mengatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham atau nilai perusahaan. MM 

berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan (earning power) dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana 

membagi arus pendapatan menjadi dividend an laba ditahan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

2. Bird-in-the-Hand Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Litner (1956) yang 

mengatakan bahwa besar kecilnya harga saham atau nilai perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya dividen yang dibagikan. Dividen menjadi salah satu 

pertimbangan bagi investor untuk menilai sebuah perusahaan, apabila dividen yang 

dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut 

akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi 

ketidakpastian yang dihadapi investor. 
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3. Tax Preference Theory 

Teori yang dikemukakan Litzenberger dan Ramaswamy (1970) 

mengemukakan bahwa kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap 

harga pasar saham perusahaan, yang artinya semakin besar dividen yang dibagikan 

maka akan semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Hal 

ini terjadi apabila ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen 

dan capital gain. Jika tariff pajak dividen lebih besar daripada pajak capital gain, 

maka investor cenderung lebih suka jika laba perusahaan tersebut tetap ditahan untuk 

mendanai investasi yang akan dilakukan perusahaan. 

Pada teori sinyal ini juga dapat berlaku pada suatu informasi lain yang 

dikeluarkan oleh perusahaan misalnya melalui Corporate Social Responsibility yang 

menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya menyajikan laporan keuangannya 

melainkan upaya kontribusi perusahaan terhadap sekelilingnya. Hal ini dikarenakan 

para investor lebih cenderung tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada 

perusahaan yang ramah lingkungan. Semakin baik perusahaan dalam menjalankan 

tanggung jawab sosial perusahaannya maka hal ini akan memberikan suatu sinyal 

bahwa perusahaan tersebut memliki tanggung jawab yang baik pada sekitarnya. 

 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan tolak ukur dari keberhasilan manajemen 

perusahaan dalam mengelola kegiatan operasi pada masa lampau dan perencanaan di 

masa yang akan dating untuk meyakinkan investor. Nilai perusahaan adalah suatu 

kondisi perusahaan yang telah dicapai sebagai cerminan atas kepercayaan masyarakat 

terhadap kegiatan atau aktivitas melalu proses selama beberapa tahun belakang. 
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Meningkatnya nilai perusahaan bisa dikatakan menjadi sebuah prestasi karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. Metode-metode yang digunakan dalam nilai peruashaan yakni rasio-rasio 

yang dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai investor untuk dapat 

membaca keadaan perusahaan: 

1. 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). Dimana 

semakin tinggi PBV maka semakin tinggi pula bahwa pasar percaya terhadap 

masa depan perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan 

prospek perusahaan tersebut. Perusahaan yang berjalan dengan baik, 

umumnya rasio PBVnya mencapai di atas satu, yang menunjukkan bahwa 

nilai pasar lebih besar dari nilai bukunya. PBV secara sistematis dapat 

dihitung dengan rumus : 

𝐏𝐁𝐕 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒃𝒖𝒌𝒖 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
 

2. Market Value of Equity yang dinilai berdasarkan nilai pasar ekuitas 

perusahaan menurut penilaian perilaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah 

jumlah ekuitas (saham beredar) dikali dengan harga perlembar ekuitas. 

3. Price Earning Ratio (PER) yang dinilai berdasarkan perbandingan antara 

harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER 

merupakan fungsi dari perubahan kamampuan laba yang diharapkan.  
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4. Enterprise Value (EV) yang dinilai berdasarkan kapitalisasi market yang 

dihitung sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah 

minority interest dan saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas. 

5. Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan 

nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar modal dengan nilai 

penggantian asset. 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔 𝐐 =
𝑬𝑴𝑽 + 𝑫

𝑬𝑩𝑽 + 𝑫
 

2.2.3 Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan indicator dividend payout 

ratio. Rasio pembayaran dividen adalah presentase laba yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk kas. Kemampuan membagi dividen berkaitan erat 

dengan perusahaan memperoleh labanya. Apabila suatu perusahaan memperoleh laba 

yang besar, maka kemampuan untuk mambagikan dividennya akan besar pula. 

Sartono (2001) mengatakan bahwa kebijakan dividen adalah suatu keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan 

ditahan guna pendanaan investai di masa yang akan datang. Apabila dividen yang 

dibayarkan tinggi, maka harga saham akan cenderung tinggi pula sehingga nilai 

peusahaan pun akan meningkat. Metode-metode yang digunakan dalam kebijakan 

dividen diantaranya: 

1. Dividend per share menggambarkan dividen yang dibayarkan dibandingkan 

dengan laba per lembar saham yang dihasilkan. 

𝑫𝑷𝑹 =
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
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2. Dividend per share menggambarkan dividen yang dibagikan dibandingkan 

dengan laba bersih yang dihasilkan atas proses penjualan setelah pajak. 

𝑫𝑷𝑹 =
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
 

2.2.4 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 perusahaan dipengaruhi oleh nilai hutang yang 

tercatat di laporan keuangan. Manajemen akan selalu memperhatikan total asset dan 

perputaran hutang sebagaimana menjaga nilai perusahaan yang akan dinilai di mata 

pasar dan masyarakat. Pertimbangan lain dari adanya penggunaan hutang ialah 

pembayaran bunga hutang kepada kreditur nantinya dapat mengurangi pajak 

penghasilan perusahaan. Proksi dari kebijakan hutang adalah Debt to Equity Ratio 

(DER). Tujuan dari DER ialah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang-hutang yang telah ditanggung perusahaan. Metode-metode yang dapat 

digunakan dalam pengukuran kebijakan hutang adalah: 

1.   Debt Equity Ratio menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang dinilai berdasarkan ekuitas. 

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

2. Rasio utang atas aktiva menggambarkan sejauh mana utang dapat ditutupi 

oleh aktiva yang lebih besar dan aman. Posisi porsi hutang dibandingkan 

dengan aktiva. 



39 

 

 
 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

2.2.5 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. Definisi CSR merupakan satu bentuk 

tindakan yang berangkat dari pertimbanan etis perusahaan yang diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi yang diikuti oleh pengingkatan kualitas hidup bagi karyawan 

dengan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. CSR 

merupakan sebuah konsep yang merujuk pada bagaimana sebuah bisnis dari 

perusahaan untuk berupaya menyeimbangkan komitmennya dengan lingkungan 

sosial di sekitarnya. 

 Kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup di Indonesia mulai 

berkembang dan mendapati dukungan dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan  

peraturan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 dan 74 

yang diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam Pasal 66 ayat (2) bagian c 

disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga 

diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

 Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada 

standar yang ditetapkan Global Reporting Initiative. Adapun pengukuran yang 

dipergunakan mengacu pada Global Reporting Initiative 4 (GRI-G4) dan telah 

digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang 
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relevan secara global untuk mendukung terstandarisasinya suatu pelaporan yang 

digunakan sebagai informasi dan dapat dipercaya pasar. 

 Tiga indikator pengungkapan yang digunakan, yaitu: sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Indikator-indikator yang terdapat di dalam GRI yang diguakan dalam 

penelitian yaitu: 

1. Indikator Kinerja Sosial yang meliputi hak asasi manusia, praktek 

ketenagakerjaan dan lingkungan kerjam serta tanggung jawab produk dan 

masyarakat. 

2. Indikator Kinerja Ekonomi yang meliputi kinerja ekonomi, kehadiran pasar 

dan dampak ekonomi tidak langsung. 

3. Indikator Kinerja Lingkungan yang meliputi material, energi, air, 

keanekaragaman hayati, emisi limbah dan pengelolaan limbah. 

Total indikator yang terdapat dalam GRI G-4 mencapai 91 item 

(www.globalreporting.org). Penjelasan mengenai indikator GRI G-4 dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Indikator-indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI-G4 

Indikator Kategori Ekonomi 

1 EC1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 

2 EC2 Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada 

kegiatan organisasi karena perubahan iklim 

3 EC3 Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti 

4 EC4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah 

5 EC5 
Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut 

gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-

lokasi operasional yang signifikan 

6 EC6 Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari 

masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan 

7 EC7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa 

yang diberikan 

http://www.globalreporting.org/
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8 EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk 

besarnya dampak 

9 EC9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi 

operasional yang signifikan 

Indikator Kategori Lingkungan 

10 EN1 Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume 

11 EN2 
Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input 

daur ulang 

12 EN3 Konsumsi energi dalam organisasi 

13 EN4 Konsumsi energi di luar organisasi 

14 EN5 Intensitas energi 

15 EN6 Pengurangan konsumsi energi 

16 EN7 Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa 

17 EN8 Total pengambilan air berdasarkan sumber 

18 EN9 
Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh 

pengambilan air 

19 EN10 
Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan 

digunakan kembali 

20 EN11 

Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di 

dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan 

kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar 

kawasan lindung 

21 EN12 

Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap 

keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan 

dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan 

lindung 

22 EN13 Habitat yang dilindungi atau dipulihkan 

23 EN14 

Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam 

daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat 

yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko 

kepunahan 

24 EN15 Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung  

25 EN16 Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung 

26 EN17 Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya  

27 EN18 Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 

28 EN19 Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 

29 EN20 Emisi bahan perusak ozon (BPO) 

30 EN21 NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. 

31 EN22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan 

32 EN23 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

33 EN24 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan 
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34 EN25 

Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan 

konvensi Basel2 yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, 

dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman 

internasional 

35 EN26 

Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman 

hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan 

terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari 

organisasi 

36 EN27 
Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk 

dan jasa 

37 EN28 Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang 

direklamasi menurut kategori 

38 EN29 

Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-

moneter atas ketidakpatuhan terhadap undangundang dan 

peraturan lingkungan 

39 EN30 

Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan 

barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan 

pengangkutan tenaga kerja 

40 EN31 
Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan 

berdasarkan jenis 

41 EN32 
Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria 

lingkungan 

42 EN33 Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial 

dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

43 EN34 

Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, 

ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan 

resmi 

Indikator Kategori Sosial 

Sub Kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 

44 LA1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover 

karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah 

45 LA2 
Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang 

tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, 

berdasarkan lokasi operasi yang signifikan 

46 LA3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti 

melahirkan, menurut gender 

47 LA4 

Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan 

operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam 

perjanjian bersama 

48 LA5 

Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite 

bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi 

dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan 

kerja 
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49 LA6 
Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan 

kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut 

daerah dan gender 

50 LA7 Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena 

penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka 

51 LA8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian formal dengan serikat pekerja 

52 LA9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, 

dan menurut kategori karyawan 

53 LA10 
Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran 

seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan 

dan membantu mereka mengelola purna bakti 

54 LA11 

Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan 

pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan 

kategori karyawan 

55 LA12 

Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per 

kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, 

keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman 

lainnya 

56 LA13 
Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-

laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional 

yang signifikan 

57 LA14 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria 

praktik ketenagakerjaan 

58 LA15 

Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

praktik ketenagakerjaandalam rantai pasokan dan tindakan yang 

diambil 

59 LA16 

Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaanyang 

diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan resmi 

Indikator Kategori Sosial 

Sub Kategori: Hak Asasi Manusia 

60 HR1 
Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi 

yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi 

manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia 

61 HR2 

Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau 

prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspekhak asasi 

manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase 

karyawan yang dilatih 

62 HR3 
Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang 

diambil 
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63 HR4 

Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau 

berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan 

berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang 

diambil untuk mendukung hak-hak tersebut 

64 HR5 

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi 

melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil 

untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang 

efektif 

65 HR6 

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi 

melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk 

berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa 

atau wajib kerja 

66 HR7 

Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan 

atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan 

dengan operasi 

67 HR8 Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak 

masyarakat adat dan tindakan yang diambil 

68 HR9 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu 

atau asesmen dampak hak asasi manusia 

69 HR10 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak 

asasi manusia 

70 HR11 

Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang 

diambil 

71 HR12 
Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia 

yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan formal 

Indikator Kategori Sosial 

Sub Kategori: Masyarakat 

72 SO1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen 

dampak, dan program pengembangan yang diterapkan 

73 SO2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang 

signifikan terhadap masyarakat lokal 

74 SO3 Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko 

terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi 

75 SO4 
Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur 

anti-korupsi 

76 SO5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 

77 SO6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan 

penerima/penerima manfaat 

78 SO7 Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, 

serta praktik monopoli dan hasilnya 
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79 SO8 

Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi 

non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 

peraturan 

80 SO9 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria 

untuk dampak terhadap masyarakat 

81 SO10 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 

masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

82 SO11 

Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang 

diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme 

pengaduan resmi 

Indikator Kategori Sosial 

Sub Kategori: Tanggung Jawab atas Produk 

83 PR1 

Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya 

terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk 

peningkatan 

84 PR2 
Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari 

produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil 

85 PR3 

Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur 

organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan 

jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan 

harus mengikuti persyaratan informasi sejenis 

86 PR4 
Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk 

dan jasa, menurut jenis hasil 

87 PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan 

88 PR6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan 

89 PR7 
Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, 

promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil 

90 PR8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran 

privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan 

91 PR9 
Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan 

terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan 

penggunaan produk dan jasa 

 

Agar perusahaan mendapatkan respon positif dari masyarakat serta dapat 

meningkatkan volume serta harga saham pengungkapan corporate social 

responsibility berguna dalam memberikan informasi mengenai tanggung jawab 
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perusahaan tersebut. Corporate social responsibility menggungakan perhitungan 

indeks berdasarkan Global Reporting Initiative sebagai berikut: 

𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐂𝐒𝐑 =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐆𝐑𝐈
 

2.2.6 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap 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. Pembagian deviden memberikan sinyal perubahan yang menguntungkan 

pada para manajer mengenai prospek perusahan di masa akan datang. 

Kebijakan dividen berhubungan dengan dividend payout ratio, dimana 

persentase laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada para 

pemegang saham. Apabila laba perusahaan meningkat maka keuntungan yang 

didapatkan oleh investor akan meningkat pula. Peningkatan kepercayaan nantinya 

akan membuat investor lebih yakin dan akan menambah dananya melalui investasi 

pada perusahaan tersebut. 

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. Lain halnya ketika perusahaan mendapatkan laba yang besar dan 

berencana melakukan pembagian hal ini nantinya akan memberikan rasa kepuasan 

yang dibayarkan melalui kas yang dibagikan sehingga nilai perusahaan di mata 
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masyarakat menjadi meningkat. Hasil penelitian Ferina, dkk (2015), Hidayat (2013), 

dan Sukirni (2012) menyatakan bawa kebijakan dividen berpengaruh  positif terhadap 

nilai perusahaan.  

2.2.7 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan 

 Perusahaan umumnya lebih suka membelanjai operasioanl perusahaannya 

dengan dana internal yang mana berasal dari arus kas dan juga pendapatannya. Jika 

dana ini tidak mencukupi maka akan muncul kebjakan baru yaitu peminajaman dari 

eksternal. Adapun kebijakan hutang diukur dengan menggunakan Debt Equity Ratio 

(DER). 

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. Setiap perusahaan memiliki nilai optimal dalam 

posisi struktur modalnya maka dari itu jika suatu perusahaan dapat mengatur dan 

menjaga porsinya dengan benar maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

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. Hasil penelitian Rahman (2015), 

Hidayat (2013), Sukirni (2012), Mardiyanti, dkk (2012) menunjukkan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

2.2.8 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab perusahan 
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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. Investorpun cenderung tidak hanya 

melihat pelaporan keuangannya saja tetapi pada pelaporan tanggung jawab sosialnya 

pula. Apabila sebuah perushaaan menunjukkan semakin baiknya kinerja yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki tanggungjawab sosialnya makan akan 

memberikan sinyal baik pula pada para investornya. Sinyal positif ini nantinya akan 

memberikan dorongan informasi yang dikeluarkan oleh pihak manajemn kepada 

pasar yang menunjukkan bahwa tidak adanya asimetri informasi. 

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. Hasil Penelitian Susanto (2016) menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian teoritis, uraian penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

kebijakan dividen (X1), kebijakan hutang (X2), corporate social responsibility (X3) 

sebagai variabel independen yang memperngaruhi nilai perusahaan (Y) sebagai 

variabel dependen sehingga kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

1. Penelitian Ferina, dkk (2015) 

2. Penelitian Hidayat (2013) 

3. Penelitian Sukirni (2012) 

4. Penelitian Rahman (2015) 

5. Penelitian Setiyawati, dkk (2017) 

6. Penelitian Mardiyanti (2012) 

7. Penelitian Susanto (2016) 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ialah sebagai berikut: 

H1 : Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H2 : Kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

H3 : Corporate social responsibility berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan

Kebijakan Dividen (X1) 

Kebijakan Hutang (X2) 

Corporate Social 

Responsibility (X3) 

Nilai Perusahaan (Y) 

(1); (3); (4) 

(2); (3); (5); (6) 

(7) 




