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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

  Terdapat penelitian terdahulu tentang Corporate Social Responsibility, 

Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan, penelitian ini merujuk pada 

penelitian sebelumnya tersebut. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaanya dengan penelitian ini:  

1. Fania Yuliariskha (2015) 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan serta kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2010 yang berjumlah 27 perusahaan dengan 

menggunakan metode  purposive sampling. 

  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah keputusan pendanaan, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen sebagai variabel independennya 

sedangkan nilai perusahaan sebagai nilai perusahaan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil keputusan pendanaan yang juga 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen 

menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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  Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti 

tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan sebagai variabel 

independennya dan nilai perusahaan sebagai variabel dependennya serta 

menggunakan metode purposive sampling. Penelitian terdahulu dan penelitian ini 

sama-sama menggunakan BEI.  

  Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian adalah penlitian 

sebelumnya    hanya meneliti tentang keputusan investasi, keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen sebagai varaibel independenya. Pada penelitian ini 

menambahkan Corporate Social Responsibility. Sampel peneliti terdahulu 

menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan pertambangan.  

2. Dewa Made Bagus Umbara dan I Ketut Suryanawa (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada nilai perusahaan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini mengunakan non probability sampling, khususnya purposive 

sampling dan diperoleh 177 perusahaan sebagai sampel. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Corporate Social 

Responsibility sebagai variabel independennya sedangkan nilai perusahaan 

sebagai variabel dependennya. Metode analisis yang digunakan teknik analisis 

regresi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR (Corporate 

Social Responsibility) berpengaruh positif (nilai β sebesar +0,019) pada nilai 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil pengungkapan CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang juga berpengaruh positif (nilai β sebesar +0,017) pada nilai 
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perusahaan yang terkategori sebagai perusahaan high profil serta pengungkapan 

CSR yang juga berpengaruh positif (nilai β sebesar +0,021) pada nilai perusahaan 

yang terkategori sebagai perusahaan low profile. 

 Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan variabel independen yang sama yaitu Corporate Social 

Responsibility dan nilai perusahaan sebagai variabel dependennya dan 

menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda.  

 Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian 

sebelumnya  hanya meneliti tentang Corporate Social Responsibility terhadap 

nilai perusahaan sedangkan pada penelitian ini menambahkan keputusan investasi 

dan keputusan pendanaan sebagai variabel independennya. 

3. Muhammad Nasrum (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2000-2009 dan menggunakan random sampling. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah struktur 

kepemilikan,corporate governance, keputusan investasi, keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen sebagai variabel independennya dan nilai perusahaan 

sebagai variabel dependennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

path analysis yang terdiri dari empat sub struktur. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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nilai perusahaan, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kepeutusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan serta kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  nilai perusahaan. 

 Persamaan peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan sebagai variabel independenya 

sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependenya. Dan penelitian 

terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengguanakan BEI.  

 Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian 

sebelumnya hanya meneliti tentang struktur kepemilikan, corporate governance, 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen sebagai variabel 

independennya sedangkan pada penelitian ini menambahkan Corporate Social 

Responsibility. Sampel peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan. 

4. Olivia Tija dan Lulu Setiawati (2012) 

 Penlitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR pada 

nilai perusahaan industri perbankan di indonesia yang terdaftar di BEI periode 

2008-2010 dan menggunakan purposive sampling. 

 Variabel yang diguankan dalam penelitian ini ialah CSR sebagai variabel 

independennya dan nilai perusahaan sebagai variabel dependennya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode regresi linear. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap  nilai 

perusahaan. 
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 Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti 

tentang CSR sebagai variabel independennya dan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependennya serta menggunakan metode purposive sampling. Dan 

penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan BEI.  

 Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian 

sebelumnya hanya meneliti tentang CSR sebagai variabel independennya 

sedangkan pada penelitian ini menambahkan keputusan investasi dan keputusan 

pendanaan. Sampel peneliti terdahulu menggunakan perusahaan perbankan 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan. 

5. Febi Susanti, Fenny Marietza dan Rini Indriani (2012) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap nilai 

perusahaan dan pengaruh profitabilitas dan leverage sebagai variabel moderating 

dalam hubungannya dengan CSR dan nilai perusahaan. Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur periode 2008-2010 dengan menggunakan 

purposive sampling dan terpilih 69 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah CSR sebagai variabel 

independennya, profitabilitas dan leverage sebagai variabel moderasi dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependennya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah analisis regresi yang dimoderasi dengan SPSS versi 16.0. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas yang menggunakan ROA tidak memoderasi pengaruh 
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CSR terhadap nilai perusahaan serta leverage yang menggunakan DER tidak 

memoderasi CSR terhadap nilai perusahaan. 

 Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan CSR sebagai variabel independennya sedangkan nilai perusahaan 

sebagai variabel dependennya serta menggunakan metode purposive sampling.  

 Perbedaan penelitian  sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian ini 

hanya meneliti tentang CSR sebagai variabel independennya dan menggunakan 

profitabilitas dan leverage sebagai variabel moderasi sedangkan pada penelitian 

ini menambahkan keputusan investasi dan keputusan pendanaan sebagai 

independennya dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sampel peneliti 

terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan pertambangan. 

 Adapun matriks penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

MATRIKS RISET 

No Peneliti 

Terdahulu 

 

Dependen 

Independen 

Corporate Social 

Responsibility 

Keputusan 

investasi 

Keputusan 

pendanaan 

1. Fania 

Yuliariskha 

(2015) 

 

 

 

 

Nilai 

Perusahaan 

 TB TB 

2.  Dewa dan I 

Ketut (2014) 

B   

3.  Muhammad 
Nasrum (2013) 

 B B 

4. Olivia dan Lulu 

(2012) 

TB   

5. Febi, Fenny dan 

Rini (2012) 

B   

 Keterangan: 

 B    :Berpengaruh 

 TB  :Tidak Berpengaruh 



16 
 

 

2.2   Landasan Teori 

 Pada landasan teori ini akan dijelaskan dan dikutip teori yang berhubungan 

dan mendasari penelitian ini. 

 2.2.1  Teori Keagenaan (Agency Theory) 

  Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

pihak agen dan prinsipal yang dibangun agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan maksimal.  Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 

hubungan agensi dengan kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) 

dengan menyewa orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas kepentingan 

mereka yang melibatkan penyerahan wewenang terhadap pengambilan 

keputusan kepada agen. Teori agensi mencoba untuk menjalin hubungan yang 

formal antara prinsipal dan agen atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

proses penyusunan budget (Eko, 2007). Teori ini menekankan pada 

perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para 

manajer berperilaku positif atau menguntungkan dari kegiatan sosial 

perusahaan secara keseluruhan.  

  Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ingin menempatkan 

posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi 

dipasar, tanpa ada keputusan yang bernilai strategis maka kemampuan 

perusahaan untuk berkompetensi dipasar akan sulit untuk bisa dilakukan 

(Fahmi, 2016:74). Sehingga informasi yang dikeluarkan perusahaan 

merupakan hal penting karena berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi 

oleh pihak luar. 
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 2.2.2  Corporate Social Responsibility 

   Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat 

dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitasnya. Global  

Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines merupakan pedoman 

yang paling komperhensif dan dominan mengenai penetapan pelaporan 

tanggung jawab sosial saat ini (Yuztitya, 2011).  

   Global Reporting Initiative (GRI) menjadi landasan bersama untuk 

membangun kerangka kerja pelaporan yang konsisten. Corporate social 

responsibility indeks (CSRI) ditentukan berdasarkan pedoman dari GRI yang 

terdiri dari 91 item yang tersebar pada enam indikator kinerja yaitu ekonomi, 

lingkungan, sosial, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas 

produk (GRI, 2014). Dengan indikator tersebut informasi pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui 

pemberian skor 0 dan 1. Djoko dan shinta (2012) menyatakan bahwa 

pengungkapan CSR menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi 

pada suatu perusahaan yang kemudian akan mengapresiasi harga saham 

perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.  

   Semakin banyak perusahaan mengungkapkan item pengungkapan 

sosialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya, maka akan semakin 

tinggi nilai perusahaanya. Silvia (2013) mengemukkan bahwa kegiatan CSR 

sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.  
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Corporate social responsibility dapat diukur menggunakan rumus yaitu: 

       
    

  
 

 

 2.2.3  Keputusan Investasi 

   Keputusan investasi merupakan keputusan keuangan (financial 

decision) tentang aset mana yang harus dibeli perusahaan (Heri & Ardiana, 

2016). Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan merupakan 

hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu sendiri melalui pemilihan 

proyek atau kebijakan lainnya. Tujuan dilakukannya keputusan investasi 

adalah untuk mendapatkan laba yang besar dengan risiko yang dapat dikelola 

dengan harapan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dimasa yang akan 

datang (Afzal dan Abdul, 2012). Hal ini sangat penting karena akan 

menentukan apakah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar 

atau sebaliknya.  

   Keputusan investasi menyangkut masalah bagaimana manajer 

harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang 

mendatangkan keuntugan dimasa depan (Putry, 2016). Keuntungan yang 

tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola diharapkan akan menaikkan 

nilai perusahaan yang berarti juga akan dapat meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Fahmi, (2016:80) menyatakan kegiatan investasi 

bertambah atau meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat sebaliknya 

jika suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu yang bersifat tak terduga maka 

kondisi ini bisa mengganggu atau tertundanya aktivitas bahkan ini berdampak 
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pada persoalan keputusan dan jika tidak diatasi bisa menimbulkan penurunan 

nilai perusahaan dimata publik. Keputusan investasi dapat diukur 

menggunakan rumus yaitu: 

                           
           

               
 

 

 2.2.4   Keputusan Pendanaan 

   Keputusan pendanaan memiliki peran strategis bagi kesejahteraan 

pemilik dan kelangsungan hidup perusahaan. Putry, (2016) menyatakan 

bahwa sumber pendanaan dapat diperoleh dari internal perusahaan maupun 

eksternal perusahaan. Dana internal merupakan dana dari dalam perusahaan 

itu sendiri sedangkan dana eksternal berasal dari luar perusahaan yaitu dari 

kreditur, sehingga dana ini merupakan hutang. Rury, (2013) menyatakan 

bahwa bagi seorang investor yang ingin mengetahui kondisi nilai perusahaan 

sebaiknya lebih memperhatikan apakah komposisi keputusan pendanaan yang 

diambil oleh seorang manajer sudah merupakan komposisi yang optimal atau 

belum. Indah, et. all, ( 2015) menyatakan bahwa tugas seorang manajer 

keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, 

membayar tagihan, dan mencari dana tetapi juga harus menginvestasikan 

dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian 

keuntungan atau pembagian dividen dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. 

   Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana 
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yang ekonomis bagi perusahaan. Oleh sebab itu, keputusan seorang manajer 

dalam memanfaatkan dana akan mempengaruhi nilai perusahaan. Putri dan 

Iin (2012) menyatakan bahwa jumlah investasi menentukan jumlah 

pendanaan yang harus diperoleh, dan para investor yang berkontribusi 

mendanai saat ini mengharapkan pengembalian investasi dimasa depan. 

Keputusan pendanaan dapat diukur menggunakan rumus yaitu: 

                          
                

             
 

 

 2.2.5   Nilai Perusahaan 

   Nilai perusahaan merupakan persepsi pasar yang berasal dari 

investor, kreditor dan stakeholder lain terhadap kondisi perusahaan yang 

tercermin pada nilai perusahaan. Agnes (2013) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor karena 

kemakmuran pemegang saham akan tercermin dalam nilai perusahaan atau 

melalui nilai perusahaan kinerja manajer keuangan dapat diketahui.  

   Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kemakmuran 

yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Putry (2016) menyatakan bahwa 

meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatkan nilai perusahaan 

maka kesejahteraan pemiliknya juga akan meningkat. Untuk itu, manajemen 

keuangan memepunyai fungsi utama yaitu merencanakan mencari, dan 

memanfaatkan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. Nasrum (2013) 

menyatakan bahwa hubungan antara teori agensi terhadap nilai perusahaan 
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berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Manajer keuangan harus 

mampu mengambil ketiga keputusan tersebut secara efektif dan efisan.  

   Efektif dalam keputusan investasi akan tercermin dalam 

pencapaian tingkat keuntungan yang optimal dan efisien dalam pembiayaan 

investasi akan tercermin dalam perolehan dana dengan biaya minimum (Putri 

dan Iin, 2012). Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan sangat 

ditentukan oleh kualitas dari keputusan-keputusan keuangan yang diambil 

oleh manajer perusahaan sehingga mencapai tujuan perusahaan (Febi, et. all, 

2012). 

 2.2.6  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan 

   Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Umbara dan Suryanawa (2014) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR akan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan dimasa mendatang karena dengan 

pengungkapan CSR menjadi salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik 

dengan para pemangku kepentingan dan pemegang saham melalui tanggung 

jawab sosial perusahaan yang dapat menginformasikan tentang kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan membawa kepuasan bagi para 

pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan teori agensi bahwa untuk 

meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan manajer dapat melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan. 
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Silvia (2013) menyatakan bahwa penerapan corporate social responsibility 

bagi perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan sehingga loyalitas 

konsumen akan meningkat. Karena kegiatan CSR merupakan keberpihakan 

perusahaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mampu memilih 

produk yang baik yang dinilai tidak hanya barangnya saja tetapi juga melalui 

tata kelola perusahaannya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

ini didukung dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Umbara dan Suryanawa (2014) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Lulu 

(2012) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febi, et. all (2012) 

menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 2.2.7   Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

   Keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena 

dalam melakukan investasi perusahaan harus mempertimbangkan prospek 

dari investasi tersebut yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Fania (2015) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang dibentuk melalui 

indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investasi. Hal ini sejalan dengan teori agensi, bahwa informasi yang 

dikeluarkan perusahaan dan keputusan-keputusan yang  dibuat perusahaan 

akan dapat membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan 

berinvestasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Putri dan Iin (2012) menyatakan bahwa adanya 
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peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Dengan keputusan investasi yang dapat menarik investor untuk berinvestasi 

akan mempengaruhi nilai perusahaan sehingga investor juga dapat meraih 

keuntungan. Namun,Putry (2016) menyatakan bahwa berapapun besar 

investasi yang dilakukan perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dikarenakan dapat disebabkan salah satunya karena tingkat resiko 

investasi yang akan ditanggung perusahaan dimasa yang akan datang sesuai 

besaran investasi yang dilakukan sehingga akan mempengaruhi kepercayaan 

investor untuk menginvestasikan dana kepada perusahaan tersebut. Karena 

jenis investasi tersebut akan memberikan sinyal pertumbuhan pendapatan 

yang diharapkan dimasa mendatang mampu meningkatkan harga saham yang 

digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. Pertumbuhan pendapatan 

tersebut akan dianggap sebagai good news yang nantinya akan mempengaruhi 

persepsi investor terhadap kinerja perusahaan dan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nasrum (2013) menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Fania (2015) yang menunjukkan bahwa keputusan 

investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 2.2.8   Pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

   Keputusan pendanaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena 

dana yang dikeluarkan oleh perusahaan berasal dari hutang dan modal sendiri 
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maka seorang manajer haruslah mampu untuk mempertimbangkan 

penggunaan hutang dan modal sendiri (Fania, 2015).  Hal ini sejalan dengan 

teori agensi dimana keputusan seorang manajer dalam mempertimbangkan 

dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan haruslah sebaik mungkin karena 

akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan 

dimasa yang akan datang. Putri dan Iin (2012) menyatakan karena biaya 

modal sendiri dan tingkat bunga utang konstan maka semakin besar jumlah 

utang yang digunakan perusahaan, biaya modal rata-rata tertimbang akan 

semakin kecil. Oleh karena itu, dengan meningkatkan hutang dalam 

keputusan pendanaan maka akan memberikan motivasi pada perusahaan 

untuk melakukan ekspansi atau kegiatan lainnya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Namun, Putry (2016) menyatakan bahwa 

hutang yang merupakan sumber pembiayaan yang memiliki resiko yang 

tinggi. Hutang yang tinggi akan berdampak pada kurang kepercayaan publik 

terhadap perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nasrum (2013) yang menunjukkan bahwa keputusan 

pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fania (2015) 

menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 



25 
 

 

2.3   Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Sedangkan variabel 

independen pada penelitian ini yaitu corporate social responsibility, keputusan 

investasi dan keputusan pendanaan. Berikut merupakan kerangka pemikiran 

penelitian: 

  

           H1       

              

              

               H3       

      

 

     Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4   Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 H2 : Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

      H3: Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

H2 
Nilai Perusahaan Keputusan 

Investasi (X2) 

Keputusan 

Pendanaan (X3) 


