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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2010-2012. 

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 76 data perusahaan yang 

berasal dari data sekunder melalui teknik dokumentasi. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai 

sebesar 0,366 yang berarti bahwa 36,6% nilai perusahaan dipengaruhi oleh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan 

pengungkapan corporate social responsibility sisanya sebanyak 63,4% 

dipengaruhi oleh variabel diluar model. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan deviden 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, 

corporate social responsibility, nilai perusahaan 
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PENDAHULUAN 

Pengetahuan tentang manajemen keuangan tidak hanya penting bagi 

seorang manajer untuk mengetahui perkembangan perusahannya, tetapi juga 

penting bagi para investor terkait masalah keuangan didalam perusahaan 

tersebut. Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil 

akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan (Fama dan French, 1998). 

Manager perusahaan memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat 

suatu keputusan dan kebijakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Untuk 

memenuhi harapan investor tersebut, manajer keuangan berusaha 

memaksimalkan kesejahteraan investor dengan cara membuat berbagai 

keputusan dan kebijakan yaitu keputusan pendanaan (financing decision), 

keputusan investasi (invesment decision) dan kebijakan deviden (dividend 

policy). Ketiga keputusan keuangan tersebut perlu dilakukan karena keputusan 

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan (Haruman, 2007). 

Keputusan investasi umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan dana 

perusahaan yang bersumber pada pendanaan internal (internal financing) dan 

pendanaan eksternal (external financing). Investasi modal merupakan salah 

satu faktor utama dalam keputusan investasi selain penentuan komposisi 

aktiva. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan investasi harus 



 
 

dievaluasi dan dihubungkan dengan resiko dan hasil yang diharapkan 

(Hasnawati, 2005a). Menurut signaling theory, pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 

Ketika perusahaan membutuhkan dana yang banyak untuk pembiayaan 

kegiatan investasi dan operasinya maka perusahaan akan menarik para 

investor untuk menanamkan kas dengan mendapatkan deviden sebagai ganti 

laba di masa depan atau menjanjikan untuk melunasi kas investor tersebut 

ditambah tingkat bunga tertentu yang sebelumnya telah menjadi kebijakan 

perusahaan. Inti dari keputusan pendanaan ini adalah bagaimana perusahaan 

menetapkan sumber dana yang maksimal untuk mendanai berbagai alternatif 

investasi, sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan yang tercermin 

pada harga sahamnya (Aszhari,2014). 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai 

perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Nilai perusahaan akan tercermin 

dari harga sahamnya (Fama, 1978; Wright dan Ferris, 1997). Harga saham di 

pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan 

penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat 

dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005a dan 2005b). 

Tentunya Para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen 



 
 

maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan 

secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Nilai deviden yang diterima pada saat ini akan mempunyai nilai yang 

lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima di masa yang akan 

datang, sehingga investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih 

menyukai deviden daripada capital gain (Prihantoro, 2003). Kaitannya dengan 

kebijakan deviden ini adalah seorang manajer harus mempertimbangkan dan 

memutuskan apakah laba yang didapatkan perusahaan selama periode tertentu 

akan dibagikan semuanya atau hanya sebagian yang akan dibagikan sebagai 

deviden dan sisanya akan ditahan perusahaan yang kemudian disebut dengan 

laba ditahan (retained earnings). 

Di lain sisi, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam dunia bisnis semakin dituntut oleh 

stakeholders. CSR dapat dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis 

perusahaan modern (Darwin, 2006). Telah banyak perusahaan yang 

menyatakan bahwa CSR adalah penting karena perusahaan sesungguhnya 

tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis kepada para stakeholders 

mengenai bagaimana memperoleh profit yang besar, namun perusahaan juga 

harus memiliki sisi tanggung jawab sosial terhadap stakeholders di lingkungan 

tempat perusahaan beroperasi (Miranty dan Henny, 2012). Pelaksanaan CSR 

adalah tanggung jawab perusahaan sebagai lisence to-operate dalam 

menjalankan fungsi good corporate citizenship bagi suatu perusahaan yang 



 
 

memposisikan reputasi dan citra perusahaan sebagai intangible assets bernilai 

strategis dalam meningkatkan daya saing menuju terciptanya keberlanjutan 

perusahaan (Adventina dan Yeterina).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERKEMBANGAN HIPOTESIS 

Landasan Teori 

Setiap keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

deviden akan mempengaruhi tingkat, penetapan waktu, resiko arus kas 

perusahaan dan akhirnya harga saham perusahaan sehingga manajer harus 

membuat keputusan investasi dan pembiayaan yang dirancang untuk 

memaksimalkan harga saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2010). 

Ismiyanti dan Mahadwartha (2007) dalam Mangoting (2007) mengungkapkan 

bahwa ada hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

nilai pasar, jika perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaannya, 



 
 

perusahaan harus memaksimalkan pelaksanaan bentuk-bentuk tanggung jawab 

sosialnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat kaitan antara keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva 

yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi dimasa yang akan 

datang dengan net present value positif (Myers, 1977). Menurut Wahyudi 

dan Pawestri (2006), nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator 

nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Nilai 

perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi (Fama, 

1978). 

Keputusan Investasi 

Keputusan Pendanaan 

Kebijakan Deviden 

Corporate Social Responsibility 

Nilai Perusahaan 



 
 

Hasnawati (2005b) menemukan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebesar 12,25%, sedangkan 

sisanya sebesar 87,75% dipengaruhi oleh faktor lain seperti keputusan 

pendanaan, kebijakan deviden, faktor eksternal perusahaan seperti tingkat 

inflasi, kurs mata uang, pertumbuhan ekonomi, politik, dan psychology 

pasar.  

H1: Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001), peningkatan hutang diartikan 

oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang 

rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Masulis 

(1980) menemukan bahwa harga saham perusahaan naik apabila 

diumumkan akan diterbitkan pinjaman yang digunakan untuk membeli 

kembali saham perusahaan tersebut. 

Hasnawati (2005a) menemukan bahwa keputusan pendanaan 

mempengaruhi nilai perusahaan secara positif sebesar 16%. Wahyudi dan 

Pawestri (2006) menemukan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

H2: Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

 



 
 

3. Kebijakan Deviden 

Kebijakan deviden merupakan keputusan apakah laba perusahaan akan 

dibagikan kepada investor atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan investasi dimasa mendatang. Menurut Hatta (2002), 

terdapat sejumlah perdebatan mengenai bagaimana kebijakan deviden 

mempengaruhi nilai perusahaan. Fama dan French (1998) menemukan 

bahwa investasi yang dihasilkan dari kebijakan dividen memiliki informasi 

yang positif tentang perusahaan di masa yang akan datang, selanjutnya 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Hasnawati (2005a) 

menemukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H3: Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan yang telah melaksanakan CSR, pada umumnya akan 

melaporkan pelaksanaan CSR tersebut dalam laporan tahunan. Menurut 

Drever et al (2007) dalam Indrawan (2011) signaling theory menekankan 

bahwa perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pelaporannya. Menurut Rawi dan Muchlish (2010) stakeholder merupakan 

orang atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. 

Kaitannya dengan CSR adalah segala informasi yang diberikan 

perusahaan mengenai kinerja perusahaan kepada stakeholder tidak hanya 



 
 

didasarkan pada kinerja keuangan saja.CSR mampu memberikan 

informasi tambahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

telah dilakukan perusahaan yang nantinya juga berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan (Sindhudiptha dan Yasa, 2013). 

H4: Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pemilihan Sampel dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD) maupun dari laporan keuangan tahunan pada situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2012 dengan 

sampel 76 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling, dengan kriteria perusahaan manufaktur yang membagikan Deviden 

kas dan mengungkapkan Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab 

sosial perusahaan serta menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata 

uang rupiah. Alasan mengapa perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah karena industri-industri dengan regulasi yang 

tinggi seperti public utilities atau bank akan mempunyai debt equity ratio 

http://www.idx.co.id/


 
 

tinggi yang se-ekuivalen dengan tingginya risiko yang melekat pada industri 

yang bersangkutan daripada non regulated firms (Jensen dan Meckling, 1976). 

Variabel Penelitian dan Pengukuran 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva 

yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi dimasa yang akan 

datang dengan net present value positif (Myers, 1977). Keputusan 

investasi diukur dengan Price Earning Ratio (PER). 

         Harga Saham 

PER=                                              (Mamduh dan Halim, 2012: 74-85) 

                         Earning Per Share 

                   Data PER diperoleh dari ICMD perusahaan yang bersangkutan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 

menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan 

(Hasnawati, 2005a). Keputusan pendanaan dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini 

menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui 

hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). 

                Total Hutang 

DER=                                            (Mamduh dan Halim, 2012: 74-85) 

                            Total Ekuitas 

 

 Data DER diperoleh dari ICMD perusahaan yang bersangkutan. 

 



 
 

3. Kebijakan Deviden 

Keputusan kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa 

banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada 

ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2001). Kebijakan dividen dalam penelitian ini diukur dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Brigham dan Gapenski (1996), 

rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham dalam bentuk kas. 

               Deviden Per Share 

DPR =                                    (Mamduh dan Halim, 2012: 74-85) 

               Earning Per Share 

 

   Data DPR diperoleh dari ICMD perusahaan yang bersangkutan. 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tanggungjawab sosial perusahaan diukur berdasarkan kinerja 

sosialnya. Dalam penelitian ini, daftar pengungkapan sosial yang 

digunakan adalah daftar item Global Reporting initiative (GRI) 2011. 

Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar 

pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan 

sustainability reporting. Daftar pengungkapan sosial berdasarkan standar 

GRI 2011 menggunakan 10 indikator pengungkapan yaitu strategi dan 

analisa, organisasi profil, laporan parameter, pemerintahan serta komitmen 

dan keterlibatan, ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan 



 
 

yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. 

Dari 10 indikator tersebut terdapat 121 pertanyaan. 

Seberapa banyak item yang diungkapkan dihitung dengan memberikan 

masing-masing skor (1) untuk item yang diungkapkan dan skor (0) jika 

tidak diungkapkan. Kemudian nilai dari setiap item dijumlahkan untuk 

mendapatkan keseluruhan nilai setiap perusahaan. CSR dapat dirumuskan 

dengan: 

 ∑Xi 

CSR = 

  ni 

Dimana: 

CSR  : Corporate Social Responsibility Index perusahaan i 

Ni      : Jumlah item untuk perusahaan i, ni = 121 item 

Xi      : 1= jika item diungkapkan, 0= jika item tidak diungkapkan 

5. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar 

karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat (Hasnawati, 

2005a dan 2005b). Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan 

melalui Price Book Value (PBV).PBV mengukur nilai yang diberikan 

pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai 

sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham dan Houston, 2001). 

 



 
 

                                  Harga Saham  

                  PBV =       (Mamduh dan Halim, 2011: 74-85) 

                                   Book Value 

Data PBV diperoleh dari ICMD perusahaan yang bersangkutan. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan pada 

objek penelitian, diperoleh jumlah sampel keseluruhan sebanyak 134 

sampel perusahaan. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis dengan analisis 

regresi berganda ditemukan 58 data yang outlier karena model tidak fit dan 

terkena heterokedastisitas. Sehingga data yang digunakan untuk 

menghitung analisis regresi berganda menjadi 76 sampel perusahaan. 

Analisis dan Pembahasan 

1. Uji Data 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji 

asumsi klasik, yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Semua pengujian tersebut 

diolah menggunakan program SPSS (Ghozali, 2012: 103-166). 

 

 

 

 



 
 

2. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Hasil Uji R
2
 

R
2 

Keterangan 

0,366 PBV dipengaruhi sebesar 36,6% 

 Sumber : Data diolah program SPSS Versi 21.00 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,366. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model 

PER (X1), DER (X2), DPR (X3), CSR (X4), menjelaskan variasi  PBV 

perusahaan manufaktur  sebesar 36,6% dan 63,4% dijelaskan oleh faktor 

atau variabel lain di luar model. 

b. Hasil Uji F 

Hasil Uji F  

Fhitung Ftabel Keterangan 

10,245 2,501 Berpengaruh secara bersama-sama 

 Sumber : Data diolah program SPSS Versi 21.00 

Hasil perhitungan tersebut diperoleh Fhitung sebesar 10,245. Besarnya 

Fhitung lebih besar dari Ftabel  atau 10,245 > 2,501, sehingga secara bersama-

sama ada pengaruh yang signifikan antara PER (X1), DER (X2), DPR (X3), 

dan CSR  (X4) terhadap PBV (Y). 

 

 

 

 



 
 

c. Hasil Uji t 

Hasil Uji t  

Variabel thitung ttabel Keterangan 

PER 4,041 1,994 Berpengaruh Positif 

DER -2,104 1,994 Berpengaruh Negatif 

DPR 3,156 1,994 Berpengaruh Positif 

CSR 0,449 1,994 Tidak Berpengaruh 

Sumber : Data diolah program SPSS Versi 21.00 

 

a) Keputusan Investasi (PER) Berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dengan besarnya thitung lebih besar dari ttabel  atau 4,041 

> 1,994. H1 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≥ 1,994. 

Semakin tinggi keputusan investasi maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. 

Keputusan investasi yang tinggi akan memberikan pandangan 

bahwa perusahaan dalam keadaan sehat dan menunjukkan 

pertumbuhan perusahaan. Pengeluaran modal dalam investasi 

perusahaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Karena pengeluaran investasi akan memberikan sinyal 

positif mengenai pertumbuhan pendapatan perusahaan dimasa akan 

datang, dan mampu meningkatkan harga saham yang digunakan. 



 
 

b) Keputusan Pendanaan (DER) Berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan dengan besarnya thitung lebih besar dari ttabel  atau -2,104 > 

-1,994. H2 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≤ 1,994. Semakin 

tinggi keputusan pendanaan maka akan menurunkan nilai 

perusahaan. 

Keputusan pendanaan bersifat negatif karena hutang yang 

terlalu tinggi pada struktur modal akan berdampak pada kurangnya 

kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan asumsi apabila 

perusahaan menghasilkan laba, prioritas utama adalah membayar 

hutang daripada membagikan deviden untuk kemakmuran 

pemegang saham, sehingga nilai perusahaan akan menurun.  

c) Kebijakan Deviden (DPR) Berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dengan besarnya thitung lebih besar dari ttabel  atau 3,156 

> 1,994. H3 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≥ 1,994. 

Semakin tinggi pembagian deviden maka akan mempengaruhi nilai 

perusahaan dihadapan para investor. 

Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan 

kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga 



 
 

harga saham dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan. 

Terkait dengan harga saham, tentunya para investor memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan 

pengembalian dalam bentuk deviden, sehingga kebijakan deviden 

penting untuk memenuhi harapan para investor dengan tidak 

menghambat pertumbuhan perusahaan. 

d) Corporate Social Responsibility (CSR) Tidak Berpengaruh 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dengan besarnya thitung lebih kecil dari ttabel  atau 

0,449 < 1,994. H4 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≤ 1,994. 

Semakin tinggi pengungkapan corporate social responsibility yang 

dilakukan oleh perusahaan, maka tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak 

manajemen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Sedangkan tingginya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak akan mempengaruhi penilaian para investor 

tentang kinerja perusahaan karena investor lebih suka melihat 

kinerja perusahaan pada rasio keuangannya (Nurhayati, 2012). 



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dibuktikan dengan hasil uji t untuk PER diperoleh thitung sebesar 4,041. 

Besarnya thitung lebih besar dari ttabel  atau 4,041 > 1,994. H1 diterima 

didaerah antara -1,994 ≤ thitung≥ 1,994. Jadi, PER secara individu 

berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenandar (2012), Noerirawan 

(2012), Rakhimsyah (2011), Wijaya (2010), Ansori (2010), dan Lihan et al 

(2010) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

2. DER diperoleh thitung sebesar -2,104. Besarnya thitung lebih besar dari ttabel  

atau -2,104 > -1,994. H2 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≤ 1,994. 

Jadi, DER secara individu berpengaruh negatif signifikan terhadap PBV. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fenandar (2012), dan Noerirawan (2012) yang menyatakan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

3. DPR diperoleh thitung sebesar 3,156. Besarnya thitung lebih besar dari ttabel  

atau 3,156 > 1,994. H3 diterima didaerah antara -1,994 ≤ thitung≥ 1,994. 

Jadi, DPR secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fenandar (2012), Noerirawan (2012), Wijaya (2010), Ansori (2010), dan 



 
 

Lihan et al (2010) yang menyatakan bahwa kebijakan deviden 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Sedangkan faktor CSR secara individu tidak berpengaruh terhadap PBV, 

dibuktikan dengan nilai CSR thitung sebesar 0,449. Hasil ini menunjukkan 

besarnya thitung lebih kecil dari ttabel  atau  0,449 < 1,994. H4 diterima 

didaerah antara -1,994 ≤ thitung≤ 1,994. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2012), dan Adventina 

yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap 

PBV. 

Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan pengambilan variabel independen yang hanya menggunakan 

empat variabel  independen karena masih banyak faktor-faktor lain yang 

bisa diteliti dan mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Pengambilan sampel, yaitu hanya terbatas pada perusahaan manufaktur 

sehingga hasil penelitian kemungkinan berbeda jika dilakukan penelitian 

terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas selama tiga tahun. 

4. Keterbatasan lain dari penelitian ini terletak pada informasi annual report 

yang hanya berasal dari website Bursa Efek Indonesia  dan website 

masing-masing perusahaan yang masih minim dalam memberikan 

informasi. Terkait laporan tahunan yang dipergunakan, maka penelitian ini 



 
 

mengasumsikan bahwa data perusahaan yang tidak ada berarti tidak 

mengungkapkan informasi keuangan maupun informasi sosialnya. 

Saran 

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 3 tahun, yaitu tahun 

2010-2012 maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

periode penelitian yang lebih panjang. 

2. Nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti tingkat 

suku bunga, kurs mata uang, dan situasi sosial politik. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain untuk 

keputusan investasi, seperti Total Assets Growth, Market to Book Assets 

Ratio, Ratio Capital Expenditure to BVA, dan Current Assets to Total Assets. 
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