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Lampiran 1: Mapping Penelitian Terdahulu 

 

PENGARUH MAKRO EKONOMI, INVESMENT DECISIONS, FINANCING DECISIONS MELALUI PRUDENCE, 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILY DISCLOSURE, DIVIDEND POLICY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN GOOD FINANCIAL GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING  

PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  

 

 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

1. Fabian Tjandra 

Tjhen*  

M. Hasbi Saleh' 

Tumpal JR. 

Stinjak* 

(2012) 

 

Pengaruh 

Konservatisme 

Akuntansi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Untuk mengetahui 

apakah mekanisme 

corporate 

governance yang 

terdiri dari komite 

audit, komisaris 

independen 

mempengaruhi 

konservatisme 

akuntansi dan nilai 

perusahaan 

Variabel 

dependen 

(nilai 

perusabaan) 

Tobin's Q 

Variabel 

independen 

(konservatis

me 

akuntansi) 

AC 

Variabel 

Teknik pengumpulan 

data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi. 

Data yang digunakan 

berupa data sekunder, 

yang berasal 

dari laporan keuangan 

publikasian tabunan 

(annual report) yang 

didapat dari Pusat 

Referensi Pasar Modal 

Menunjukkan bahwa 

konservatisme 

akuntansi 

memengaruhi nilai 

perusahaan (Tobin's 

Q). Variabel good 

corporate 

governance (komite 

audit, komisaris 

independen) 

berinteraksi antara 

konservatisme 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Variabel Nilai 

Perusahaan 

(indikator Tobin’s 

Q) 

Konservatisme 

akuntansi 

Dan variabel 

moderasi (komite 

audit dan komisaris 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Dimoderasi Oleh 

Good Corporate 

Governance 

pemoderasi 

(komite audit 

dan 

komisaris 

independen) 

(PRPM) Indonesia. 

Sasaran riset adalah 15 

perusahaan yang 

terdaflar pada Bursa 

Efek Indonesia 2006-

2008 

Teknik analisis data: 

Regresi 

akuntansi dengan 

nilai perusahaan 

independen) 

 

Perbedaan: 

Objek penelitian 

dan indikator 

variabel di 

penelitain ini hanya 

beberapa 

Teknik analisis data 

2. Michel T.J. 

Rakotomavo 

(2012) 

 

Corporate 

investment in social 

responsibility 

versus dividends? 

Untuk memeriksa 

apakah investasi 

perusahaan dalam 

tanggung jawab 

sosial mengambil 

dari dividen yang 

diharapkan. 

CSR, 

Investasi, 

Dividen, 

Pembayaran, 

Harga saham 

Membangun dua 

hipotesis yang diuji 

secara empiris melalui 

analisis pengamatan 

tahun perusahaan 

17.670 US yang 

mencakup periode 1991-

2007. Tes dilakukan 

dalam pengaturan 

univariat dan 

multivariat. 

menemukan tentang 

hubungan antara 

investasi dalam CSR 

dengan dividen yang 

diharapkan dan 

menemukan bahwa 

investasi dalam CSR 

tidak mengurangi 

dividen. Perusahaan 

dengan investasi 

CSR tinggi 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Variabel CSR dan 

Kebijakan dividen 

 

Perbedaan: 

Teknik analisis data 

objek penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

cenderung 

meningkatkan 

pendapatan dan 

ekuitas yang 

diperoleh lebih besar. 

3. Dyah Ardana 

Riswari, Nur 

Cahyonowati 

(2012) 

 

Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility 

Tehadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel 

Moderating: Studi 

Pada Perusahaan 

untuk menganalisis 

apakah CSR dan 

GCG 

mempengaruhi nilai 

perusahaan dan  

apakah GCG 

menjadi variabel 

moderasi CSR dan 

nilai perusahaan. 

Pengukuran CSR 

dilakukan 

berdasarkan 

kategori pelaporan 

sosial perusahaan 

untuk menghitung 

CSR, GCG, 

nilai 

perusahaan, 

dan ukuran 

perusahaan 

Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan non-

keuangan pada tahun 

2008-2009 dan 

dikumpulkan 

menggunakan metode 

purposive sampling. 

Teknik analisa data: 

Analisis regresi 

berganda dalam 

bahwa corporate 

governance 

merupakan variabel 

pemoderasi pada 

hubungan 

pengungkapan CSR 

dengan nilai 

perusahaan, hal ini 

berarti penerapan 

good corporate 

governance telah 

menuntun 

perusahaan untuk 

melaksanakan CSR 

sehingga 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSR, GCG, nilai 

perusahaan 

 

 

Perbedaan: 

Teknik analisis 

data. 

objek penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Publik Non 

Finansial Yang 

Tercatat Di Bursa 

Efek Indonesia 

Indeks CSR (CSRI) 

yang ditinjau dari 

laporan tahunan 

perusahaan 

meningkatkan nilai 

perusahaan.  

 

4. Abriyani 

Puspaningsih* Isna 

Putri Rahmawati 

(2012) 

 

Pengaruh Corporate 

SocialResponsibilit

y Terhadap Nilai 

Perusahaan dengaii 

Prosentase 

Kepemilikan 

Manajemen 

Sebagai Variabel 

Moderating 

 

Untuk mengetahui 

apakah Corporate 

Social 

Responsibility 

berpengarah 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Untuk mengetahui 

apakah prosentase 

kepemilikan 

hianajemen 

merupakan variabel 

moderating dalam 

hubungan antara 

Corporate 

Variabel 

dependen  

Nilai 

perusahaan 

diukur: Price 

Book Value 

(PBV). 

 

Variabel 

Independen 

yang diteliti 

dalam 

penelitian ini 

adalab 

Corporate 

Social 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

pemsahaan-perusahaan 

sektor non 

keuangan yang terdaftar 

di BEI untuk tahun 2008 

dan 2009. Pemilihan 

sampel dilakukan 

dengan menggunakan 

metode purposive 

sampling 

bahwa Prosentase 

kepemilikan 

manajemen dalam 

penelitian ini tidak 

berpengaruh secara 

positif sebagai 

variabel moderating 

dalam hubungan 

antara CSR dan nilai 

perusahaan pada 

perusahaan sektor 

non keuangan yang 

terdaftar di BEI 

untuk tahun 2008 

dan 2009. 

 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

nilai perusahaan 

dengan indicator 

Price Book Value 

(PBV). 

 CSR dan Var  

 

 

Perbedaan: 

Variabel 

moderating: 

kepemilikan 

maanjemen 

Teknik analisis data 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 

Social 

Responsibility 

dengan nilai 

perusahaan 

Responsibilit

y Indeks 

(CSR). 

 

Variabel 

moderating 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kepemilikan 

manajemen 

 

dan objek 

penelitian 

5. Bill Francis  

Iftekhar Hasan 

Qiang Wu 

 (2013)  

 

The Benefits of 

Conservative 

Accounting to 

sejauh mana 

akuntansi 

konservatif 

mempengaruhi nilai 

pemegang saham. 

Kinerja 

perusahaan 

 

Konservatis

me akuntansi 

metode 

Basu(1997) 

Sampel 6.326 

perusahaan public dari 

database CRSP periode 

berdasarkan pergerakan 

indeks saham komposit 

S&P 1.500 dari Januari 

2007 hingga Desember 

2009 sebagai sarana 

bahwa hubungan 

antara konservatisme 

dan nilai perusahaan 

lebih jelas bagi 

perusahaan dengan 

tata kelola 

perusahaan yang 

lebih lemah atau 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi 

 

Perbedaan: 

Teknik analisis data 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Shareholders: 

Evidence from the 

Financial Crisis  

 

 

untuk mengidentifikasi 

durasi krisis. Kami 

menemukan bahwa ada 

penurunan terus-

menerus dari Oktober 

2007 hingga Maret 2009 

asimetri informasi 

yang lebih tinggi. 

Secara keseluruhan, 

makalah kami 

melengkapi LaFond 

dan Watts (2008) 

dengan memberikan 

bukti empiris pada 

argumen mereka 

bahwa konservatisme 

adalah mekanisme 

tata kelola yang 

efisien untuk 

mengurangi risiko 

informasi  

dan objek 

penelitian 

6. Rizkita Amalinda 

Hartono, Arifin 

Sabeni 

(2014) 

 

Untuk memeriksa 

efek konservatisme 

akuntansi yang 

diterapkan oleh 

perusahaan publik 

Variabel 

independen 

konservatism

e akuntansi 

diukur 

Populasi penelitian ini 

adalah seluruh 

perusahaan publik yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada 

Berdasarkan hasil 

analisis 

menunjukkan bahwa 

konservatisme 

akuntansi yang 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi, nilai 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pengaruh 

Konservatisme 

Akuntansi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Krisis Keuangan 

Tahun 2008 

sebelum periode 

krisis sampai dalam 

periode krisis 

dengan 

menggunaka

n C-Score 

dari 

penelitian 

Khan dan 

Watts 

(2009), yang 

didasarkan 

pada 

pengukuran 

Basu (1997) 

atas metode 

asymmetric 

timeliness. 

 

Variabel 

kontrol yang 

digunakan 

adalah Beta, 

tahun 2003-2009. 

Metode pengambilan 

sampel yang digunakan 

adalah purposive 

sampling. Total data 

penelitian ini adalah 303 

perusahaan. Kemudian 

59 data yang mencakup 

outlier harus 

dikecualikan dari 

sampel pengamatan. 

Jadi sampel akhir adalah 

244 data. Beberapa 

regresi digunakan 

sebagai teknik analisis 

dilakukan oleh 

perusahaan-

perusahaan publik di 

Indonesia sebelum 

krisis keuangan 

memberikan dampak 

pada penurunan nilai 

perusahaan yang 

lebih kecil pada saat 

periode krisis 

perusahaan 

 

Perbedaan: 

Indikator variabel 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Cash 

holdings, 

Sales growth, 

dan 

Tangibility. 

 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah Nilai 

Perusahaan 

yang diukur 

dengan tiga 

proksi yaitu 

BHAR (Buy-

and-Hold 

Abnormal 

Return), 

Return 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Saham 

Kumulatif, 

dan 

Volatilitas 

Return 

Saham 

7. Florensia Jusny 

(2014) 

 

Pengaruh 

Konservatisme 

Akuntansi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dimoderasi Oleh 

Good Corporate 

Governance (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan Sektor 

Retail Trade yang 

untuk mengetahui 

pengaruh 

konservatisme 

akuntansi terhadap 

nilai perusahaan 

yang dimoderasi 

oleh good corporate 

governance melalui 

ukuran dewan 

komisaris, 

komisaris 

independen, komite 

audit, dan kualitas 

audit. Penelitian 

nilai 

perusahaan, 

konservatism

e akuntansi, 

good 

corporate 

governance, 

ukuran 

dewan 

komisaris, 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

kualitas audit 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

analisis regresi 

ekonometrika. Terdapat 

15 sampel perusahaan 

retail trade yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-

2012 yang terpilih 

melalui metode 

purposive sampling. 

Adapun metode analisis 

yang digunakan adalah 

metode analisis regresi 

Hasil uji-F 

menunjukkan bahwa 

variabel independen 

tidak berpengaruh 

secara simultan dan 

signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Berdasarkan uji-t 

ditemukan bahwa 

variabel komite audit 

sebagai elemen dari 

good corporate 

governance 

berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi, nilai 

perusahaan, melalui 

komisaris 

independen, komite 

audit  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Listing di Bursa 

Efek Indonesia) 

 

 

berganda. signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Sedangkan tidak 

ditemukan adanya 

pengaruh signifikan 

dari variabel 

konservatisme 

akuntansi, ukuran 

dewan komisaris, 

komisaris 

independen, dan 

kualitas audit, serta 

tidak ditemukan efek 

moderasi dari good 

corporate governance 

terhadap nilai 

perusahaan 

penelitian 

8. Herlina Samsi, 

Mushar Mustafa, 

Grace T. Pontoh 

untuk 

mengungkapkan 

pengaruh corporate 

GCG, CSR, 

Nilai 

Perusahaan 

Data diambil dari 

laporan keberlanjutan, 

laporan tahunan, dan 

Ha- silnya 

menunjukkan bahwa 

tanggung jawab 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

92014) 

 

The effect of 

corporate 

governance on the 

relationship 

between corporate 

social responsibility 

disclosure and 

corporate value 

governance pada 

hubungan antara 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

dan nilai perusa- 

haan. 

laporan keuan- gan 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari sektor 1-

7 berturut-turut periode 

2009-2010. Penelitian 

ini mereplikasi 

penelitian oleh 

Rustiarini (2010). 

sosial perusahaan 

dan pengungkapan 

tata kelola 

perusahaan, baik 

secara simultan 

maupun parsial, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Corporate 

governance sebagai 

variabel moderasi 

tidak mempengaruhi 

hubungan antara 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

dan nilai perusahaan. 

Dari 28,9 persen dari 

variasi dalam nilai 

CSR 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

perusahaan 

dijelaskan oleh 

variabel 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan, 

tata kelola perusa- 

haan, dan variabel 

interaksi yang 

digunakan dalam 

model, sedangkan 

sisanya 71,1 persen 

harus disebabkan 

oleh variabel lain. 

Untuk penelitian 

lebih lanjut, para 

peneliti bisa 

mengambil jangka 

waktu yang lebih 

lama dengan variabel 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

lain (misalnyal tata 

kelola perusahaan, 

return on asset, posisi 

kas, dividend payout 

ratio, dan peluang 

investasi) dan 

menggunakan indeks 

lain (yaitu indeks tata 

kelola perusahaan 

yang dikeluarkan 

oleh Indonesian 

Institute Corporate 

Governance (IICG). 

9. Juan Manuel 

García Lara, 

Beatriz García 

Osma, Fernando 

Penalva 

(2016) 

 

hubungan yang 

diharapkan antara 

konservatisme dan 

investasi 

Konservatis

me akuntansi 

Investasi 

menggunakan 

Compustat untuk data 

akuntansi dan CRSP 

untuk data pasar saham. 

Data analis berasal dari 

IBES, data kepemilikan 

dari Thomson Financial, 

bahwa konservatisme 

akuntansi pada 

perusahaan dapat 

meningkatkan 

investasi dari para 

investor.  

 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi 

 

Perbedaan: 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Accounting 

Conservatism and 

Firm Investment 

Efficiency 

dan data tata kelola dari 

Gompers et al. (2003). 

pengamatan selama 18 

tahun dari tahun 1990 – 

tahun 2007. 

 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian  

10. Nita Ayu 

Widyasari Suhadak 

Achmad Husaini 

(2015) 

 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

Dan Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Nilai Perusahaan 

(Studi Pada 

untuk mengetahui 

pengaruh GCG dan 

pengungkapan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. GCG 

dalam penelitian ini 

diproksikan dalam 

proporsi komisaris 

independen, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

kualitas auditor 

GCG,  

pengungkap

an CSR,  

nilai 

perusahaan 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu 

pengujian hipotesis 

(explanatory research). 

Sampel penelitian yang 

digunakan yaitu 18 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013 

dengan menggunakan 

teknik purposive 

sampling. 

membuktikan GCG 

(komisaris 

independen) 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

kepemilikan 

institusional dan 

komite audit 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSRD 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bei 

Periode 2011-2013) 

eksternal, dan 

komite audit. Jenis 

sedangkan 

kepemilikan 

manajerial dan 

kualitas auditor 

eksternal 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa 

pengungkapan CSR 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

11. Karthik 

Balakrishnana, 

Ross Wattsb, Luo 

Zuo 

Mengetahui 

hubungan 

Konservatisme 

akuntansi pada  

Konservatis

me akuntansi 

Investasi 

Sampel terdiri dari data 

triwulanan pada 

perusahaan non-

keuangan yang 

menghasilkan jika 

perusahaan tidak 

melakukan 

konservatisme 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2016) 

 

The Effect of 

Accounting 

Conservatism on 

Corporate 

Investment during 

the Global 

Financial Crisis 

Investasi pada saat 

krisis dan setelah 

krisis 

diperdagangkan secara 

publik  

Sampel ini mencakup 

dua periode: periode 

pra-krisis (1 Juli 2006 

hingga 30 Juni 2007) 

dan periode pasca-krisis 

(1 Juli 2007 hingga 30 

Juni 2008).  

 

akuntansi maka akan 

mengalami 

penurunan aktivitas 

investasi setelah 

timbulnya krisis 

keuangan global 

karena memiliki 

keterbatasan secara 

financial untuk 

memenuhi kebutuhan 

pendanaan eksternal 

yang lebih besar 

akuntansi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

12. Giriati 

(2016) 

 

Free Cash Flow, 

Dividend Policy, 

Investment 

Opportunity Set, 

Opportunistic 

untuk menganalisis 

pengaruh Arus Kas 

Gratis (DCF), 

Dividen Payout 

Ratio (DPR), 

Investment 

Opportunity Set 

(IOS) dan Perilaku 

Free Cash 

Flow, 

Dividend 

Policy, 

Investment 

Opportunity 

Set 

Nilai 

Penelitian ini di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2009-2013 dengan 

menggunakan teknik 

Ordinary Least Square.  

Analisis 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independen FCF 

tidak berpengaruh 

pada Dividen 

Payout Ratio, FCF 

dan IOS tidak 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Dividen policy, 

indicator variabel 

investment 

decisions: FCF, 

IOS 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Behavior and 

Firm's Value: (A 

Study About 

Agency Theory) 

Oportunistik 

pengelola terhadap 

Nilai Perusahaan. 

perusahaan berpengaruh pada 

Dividen Payout 

Ratio, Free Cash 

Flow berpengaruh 

pada IOS. 

Sementara, IOS, 

Dividend Payout 

Ratio dan 

Opportunistic 

Behavior Manager 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

13. Sujoko  

(2016)  

 

Pengaruh Faktor 

Makro Ekonomi 

Dan Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap Leverage 

Dan Nilai 

Perusahaan 

 

penelitiannya 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

faktor makro 

ekonomi dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap leverage 

dan nilai 

perusahaan 

Variabel 

eksogen: 

Nilai 

Perusahaan 

diproksikan 

dengan 

indikator 

Price 

Earning 

Ratio (PER) 

dan Price 

Book Value 

(PBV).  

 

Variabel 

makro 

ekonomi 

indikator 

tingkat suku 

bunga SBI, 

Populasi dalam 

penelitian adalah 

perusahaan 

manufaktur yang listed 

di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014. 

Sampel penelitian 

diperoleh melalui 

metode purposive sam- 

pling. Perusahaan 

dengan data tidak 

lengkap dikeluarkan dari 

sampel.Jumlah sampel 

adalah sebanyak 75 

perusahaan manufaktur 

dengan observasi selama 

3 tahun sehingga secara 

pooling data jumlah 

observasi atau amatan 

bahwa faktor makro 

ekonomi (suku bunga 

SBI atau BI rate, laju 

inflasi dan nilai tukar 

valuta asing) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi 

ekonomi (suku 

bunga SBI atau BI 

rate, laju inflasi dan 

nilai tukar valuta 

asing)Nilai 

perusahaan 

(PER, PBV) 

 

Perbedaan: 

Variabel endogen 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Nilai Tukar 

Valas dan 

Laju Inflasi. 

 

Pertumbuhan 

perusahaan 

diproksikan 

dengan 

indikator 

pertumbuhan 

assets, 

pertumbuhan 

penjualan 

dan 

pertumbuhan 

laba.  

 

vaiabel 

endogen. 

Leverage 

sebesar 225. Teknik 

analisis yang digunakan 

dalam 

penelitian ini adalah 

menggunakan Structural 

Equa- tion Modeling ( 

SEM) 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Variabel 

leverage 

diproksikan 

dengan 

indikator 

Debt Equity 

Ratio (DER) 

dan Debt To 

Total Assets 

(DTA) 

12. Anthonius H Citra 

Wijaya, Nurul 

Hasniar 

(2016) 

 

Pengaruh 

Konservatisma 

Akuntansi 

Terhadap Nilai 

untuk mengetahui 

apakah ada 

Pengaruh 

konservatisme 

akuntansi pada 

penilaian penilaian 

ekuitas perusahaan 

dan bagaimana 

kemampuan Good 

Konservatis

me akuntansi 

Diproksikan 

dengan 

ukuran 

akrual dari 

kegiatan 

operasional 

perusahaan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan Kuantitatif 

dengan sampel 

penelitiannya adalah 

perusahaan-perusahaan 

yang termasuk ke dalam 

sektor manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

Konservatisma 

akuntansi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap penilaian 

ekuitas perusahaan, 

dimana variabel 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Ekuitas Perusahaan 

Dengan Good 

Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2011-2015 

Corporate 

Governance (GCG) 

dalam 

mempengaruhi 

konservatisme 

akuntansi dengan 

nilai perusahaan 

Penilaian 

ekuitas 

perusahaan 

di proksikan 

dengan rasio 

market-to-

book. 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

sebagai 

variabel 

moderasi 

diukur 

menggunaka

n 

kepemilikan 

manajerial 

dan proporsi 

dewan 

dengan periode 

penelitian yaitu tahun 

2011-2015. Penelitian 

ini menggunakan 

kriteria purposive 

sampling, sehingga 

diperoleh 82 perusahaan 

yang menjadi sampel 

penelitian.  

moderasi 

kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

signifikan sedangkan 

jumlah dewan 

komisaris 

berpengaruh 

signifikan. Dalam 

penelitian ini juga 

menggunakan 

Moderat Regresion 

Analysis (MRA) 

untuk menentukan 

jenis moderasi pada 

variabel moderasi, 

adapun kepemilikan 

manajerial dan 

jumlah dewan 

komisaris merupakan 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

komisaris. jenis variabel quasi 

moderasi. 

13. Syailendra Eka 

Saputra 

(2016) 

 

Pengaruh Leverage, 

Profitabilitas Dan 

Size Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility Pada 

Perusahaan Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

 

ntuk mengetahui 

pengaruh leverage, 

profitabilitas dan 

size terhadap 

jumlah 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

leverage 

yang diukur 

dengan debt 

to equity 

ratio, 

profitabilitas 

(ROA dan 

size diukur 

dengan LN 

total assets) 

Pada penelitian ini 

digunakan beberapa 

perusahaan high profile 

di Bursa Efek Indonesia. 

Periode penelitian yang 

digunakan dari tahun 

2010 sampai 2014. 

Proses pengujian 

hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan 

regresi panel yang 

diolah dengan 

menggunakan Eviews. 

Berdasarkan 

Berdasarkan hasil 

pengujian ditemukan 

bahwa leverage dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

sigbifikan terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility pada 

perusahaan high 

profile di Bursa Efek 

Indonesia sedangkan 

size tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

jumlah 

pengungkapan 

corporate social 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

DER 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 



 
 

219 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

responsibility pada 

perusahaan high 

profile di Bursa Efek 

Indonesia. 

14. Adrian (Waikong) 

Cheunga,  

May Hub, 

Jeorg Schwiebert 

(2016) 

 

Corporate Social 

Responsibility And 

Dividend Policy 

Mengetahui 

hubungan antara 

CSR dengan 

kebijakan Dividend 

CSR 

Kebijakan 

Dividen 

Penelitian ini dilakukan 

pada 1.945 perusahaan 

di Amerika Serikat 

tahun 1991-2010.  

terdapat hubungan 

positif antara CSR 

dan kebijakan 

dividen dikarenakan 

kegiatan CSR dapat 

meningkatkan 

pendapatan pada 

perusahaan dalam 

kondisi yang baik 

sehingga mampu 

membayar dividen. 

Dan menggambarkan 

hubungan yang 

negatif karena 

kegiatan CSR dapat 

menurunkan biaya 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSR 

Kebijakan dividen,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

ekuitas sehingga 

perusahaan lebih 

memilih untuk 

menyimpan kasnya 

dalam bentuk tunai 

dari pada membayar 

dividen. 

Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

CSR secara 

keseluruhan tidak 

mempengaruhi 

keputusan 

perusahaan tentang 

apakah akan 

membayar dividen 

tetapi secara positif 

memengaruhi 

keputusan mereka 

tentang dividen yang 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

akan dibayarkan. 

15. Afilia Felynda 

Astrie Krisnawati 

(2017) 

 

Analisis Pengaruh 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Makanan 

dan Minuman yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2012-2016) 

Tujuan Mengetahui 

pengaruh good 

corporate 

governance yang 

diproksikan dengan 

kepemilikan 

manajerial dan 

kepemelikan 

institusional 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

diproksikan dengan 

Tobin's Q  

good 

corporate 

governance 

yang 

diproksikan 

dengan 

kepemilikan 

manajerial 

dan 

kepemelikan 

institusional  

 

nilai 

perusahaan 

yang 

diproksikan 

dengan 

Tobin's Q 

pada perusahaan sub 

sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012- 2016 

menggunakan metode 

regresi data panel 

dengan mengestimasi 

model common effects, 

fixed effects, dan 

random effects. 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

uji pengaruh parsial, 

didapatkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

sedangkan 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Sedangkan 

berdasarkan uji 

pengaruh simultan, 

kepemilikan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

nilai perusahaan,  

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional secara 

bersama-sama 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

16. Hans Hananto 

Andreas 

Albert Ardeni 

Paskah Ika 

Nugroho 

(2017) 

 

Konservatisme 

Akuntansi Di 

Indonesia 

untuk memberikan 

bukti empiris 

pengaruh company 

growth, 

profitability, dan 

investment 

opportunity set 

(IOS) terhadap 

penerapan prinsip 

konservatisme 

akuntansi. 

company 

growth, 

profitability, 

dan 

investment 

opportunity 

set (IOS) 

konservatism

e akuntansi 

(menggunaka

n 

perhitungan 

total akrual. 

Total akrual 

Sampel yang digunakan 

sebanyak 114 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) di 

tahun 2012 dan 2013. 

Metoda pemilihan 

sampel yang digunakan 

yaitu purposive 

sampling. Alat analisis 

yang digunakan untuk 

pengujian adalah regresi 

linier berganda yang 

sebelumnya harus lolos 

Hasil pengujian 

secara parsial 

menunjukkan 

company growth, 

profitability dan 

investment 

opportunity set 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Indicator IOS 

Konservatisme 

akuntansi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data  

objek penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

adalah selisih 

antara laba 

sebelum 

extraordinary 

item 

ditambah 

dengan 

depresiasi 

dikurangi 

dengan arus 

kas operasi 

untuk 

mengetahui 

apakah 

perusahaan 

menggunaka

n 

konservatism

e akuntansi 

tinggi atau 

uji asumsi klasik. Hasil 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

rendah di 

dalam 

perusahaan) 

17. Linawaty  

Agustin Ekadjaja 

(2017) 

 

Analisis Pengaruh 

Leverage Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dengan 

Kepemilikan 

Manajerial Dan 

Arus Kas Bebas 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh leverage 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

kepemilikan 

manajerial dan arus 

kas bebas sebagai 

variabel 

pemoderasi pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Variabel 

terikat dalam 

penelitian ini 

adalah nilai 

perusahaan, 

sedangkan 

variabel 

bebas 

meliputi 

leverage, 

kepemilikan 

manajerial, 

dan arus kas 

bebas.  

. 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah 35 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

2012-2014. Data yang 

digunakan adalah data 

sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan; 

Arus Kas Bebas 

memoderasi nilai 

perusahaan dan 

Kepemilikan 

Manajerial tidak 

signifikan 

memoderasi leverage 

terhadap nilai 

perusahaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

18. Marwa Samet, Anis 

Jarboui, 

menyelidiki apakah 

dan bagaimana 

CSR 

Dividen 

Menggunakan 397 

perusahaan Eropa yang 

Hasil pertama 

menemukan bahwa 

Persamaan:  

Pada penggunaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2017) 

 

Corporate Social 

Responsibility And 

Payout Decisions 

 

kinerja CSR 

berkontribusi pada 

bentuk kebijakan 

pembayaran 

perusahaan  

terdaftar di STOXX 

Europe 600 selama 

periode 2009 hingga 

2014, penulis 

menggunakan analisis 

regresi untuk 

mengeksplorasi 

hubungan antara kinerja 

CSR dan kebijakan 

pembayaran. 

perusahaan dengan 

kinerja CSR tinggi 

akan melalakukan 

pembayaran dividen. 

Kedua, ketika 

memilih antara 

membayar dividen 

dan membeli kembali 

saham, perusahaan 

dengan kinerja CSR 

tinggi cenderung 

lebih suka membeli 

kembali saham. 

Kesimpulannya, 

kinerja CSR 

memainkan peran 

penting dalam 

menentukan 

hubungan antara 

dividen dan 

variabel;  

CSR 

Kebiajakan dividen 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pembelian kembali. 

19. Chinedu Francis 

Egbunike 

Chinedu Uchenna 

Okerekeoti 

(2018) 

 

Macroeconomic 

Factors, Firm 

Characteristics And 

Financial 

Performance 

A Study Of 

Selected Quoted 

Manufacturing 

Firms In Nigeria 

untuk 

mengeksplorasi 

keterkaitan antara 

faktor 

makroekonomi, 

karakteristik 

perusahaan dan 

kinerja keuangan 

perusahaan 

manufaktur di 

Nigeria 

suku bunga, 

tingkat 

inflasi, nilai 

tukar dan 

tingkat 

pertumbuhan 

produk 

domestik 

bruto (PDB), 

sementara 

karakteristik 

perusahaan 

adalah 

ukuran, 

leverage dan 

likuiditas.  

 

variabel 

dependen: 

Studi ini menggunakan 

desain penelitian ex post 

facto. Populasi terdiri 

dari semua perusahaan 

manufaktur yang dikutip 

di Bursa Efek Nigeria. 

Sampel dibatasi untuk 

perusahaan di sektor 

barang konsumen, 

dipilih menggunakan 

metode non-probabilitas 

sampling. Studi ini 

menggunakan beberapa 

regresi linier sebagai 

metode memvalidasi 

hipotesis. 

menunjukkan bahwa 

kedua faktor makro 

dan mikro dapat 

berinteraksi untuk 

menentukan kinerja 

keuangan suatu 

perusahaan, sehingga 

menemukan bahwa 

suku bunga dan nilai 

tukar tidak 

berpengaruh 

signifikan sedangkan 

inflasi, PDB, ukuran 

perusahaan, leverage 

dan likuiditas 

berpegaruh 

terhadapkinerja 

perusahaan. 

 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Kinerja 

keuangan 

diukur 

sebagai 

return on 

assets 

(ROA). 

20. Chiedza Ndlovu, 

Paul Alagidede 

(2017) 

 

Industry Structure, 

Macroeconomic 

Fundamentals And 

Return On Equity: 

Evidence From 

Emerging Market 

Economies 

untuk memeriksa 

dampak struktur 

industri dan 

indikator 

makroekonomi 

terhadap laba atas 

ekuitas perusahaan 

jasa keuangan yang 

terdaftar. 

ekonomi 

makro  

PDB, inflasi, 

nilai tukar, 

suku bunga 

ROE, ROA 

Skala konsentrasi Indeks 

Herfindahl-Hirschman 

digunakan untuk 

mengkategorikan 

industri ke dalam 

segmen yang kompetitif, 

moderat, dan 

terkonsentrasi sementara 

prinsip-prinsip Model 

Harga Arbitrage 

digunakan untuk 

menangkap efek 

fundamental 

menunjukkan bahwa 

factor fundamental 

ekonomi makro 

berpengaruh terhdap 

ROE, PDB dan suku 

bunga memiliki 

dampak positif pada 

ROE, sementara 

inflasi, pengangguran 

dan nilai tukar 

memiliki efek 

negatif. 

 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

makroekonomi pada 

laba atas ekuitas. 

Estimator Metode 

Momen Umum 

digunakan untuk 

memodelkan efek acak 

yang didukung oleh tes 

Hausman. 

21. F. Ayzer Bilgic, 

Sandra Ho, Allan 

Hodgson & 

Zhengling Xiong 

(2018) 

 

Do Macro-

economic Crises 

Determine 

Accounting Value 

Relevance? 

menyelidiki apakah 

relevansi nilai 

pendapatan dan 

nilai buku di Turki 

berubah secara 

signifikan di 

seluruh periode 

ketidakpastian 

keuangan 

Inflasi, 

Suku bunga 

Penilaian 

IFRS 

Nilai GFG 

menggunakan panel 

keuangan akuntansi 

triwulanan yang 

seimbang dari 

perusahaan IMKB 

(Borsa Istanbul) yang 

masih hidup selama 

periode 1997–2012. 

Pada tahun 1997 ada 

258 perusahaan tercatat 

bahwa 

pendapatan dan suku 

bunga negatif 

mengambil peran 

penilaian dominan 

dalam periode hiper-

inflasi. Selain itu, 

konsisten dengan 

Fisher (1930), 

kepemilikan utang 

dalam hiper-inflasi 

tidak berdampak 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

negatif pada harga. 

Kombinasi suku 

bunga negatif dan 

memegang tingkat 

utang yang lebih 

tinggi memiliki 

implikasi kebijakan 

dengan menyarankan 

mereka berkontribusi 

pada inflasi melalui 

overinvestasi utang. 

Setelah hiper-inflasi, 

dan selama 

penerapan IFRS, 

peran penilaian yang 

dominan 

bergeser dari 

penghasilan ke aset 

dan liabilitas - 

konsisten dengan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pendekatan penilaian 

konseptual IASB. 

Namun, peningkatan 

pentingnya penilaian 

neraca tidak terbukti 

dalam GFC. Hal ini 

menimbulkan 

masalah kebijakan 

akuntansi apakah 

perusahaan (lebih 

terutama dalam 

ekonomi 

berkembang) yang 

menerapkan 

penyesuaian nilai 

wajar di pasar yang 

naik, tetapi tidak 

mengalami gangguan 

pada tingkat yang 

sama selama 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penurunan makro 

22. Mohammed 

Benlemlih 

(2018) 

 

Corporate Social 

Responsibility and 

Dividend Policy 

Mengetahui 

hubungan CSR 

terhadap 

Kebijakan dividen 

CSR 

Kebijakan 

dividen 

menggunakan sampel 

22.839 pengamatan 

tahun perusahaan AS 

selama periode 1991-

2012,  

tenik analisis 

menggunakan regresi 

bahwa perusahaan 

yang melakukan 

pengungkapan CSR 

tinggi akan 

membayar dividen 

lebih banyak dari 

pada perusahaan 

yang melakukan 

pengungkapan CSR 

yang rendah. 

Temuannya telah 

membuktikan bahwa 

perusahaan dengan 

CSR tinggi dapat 

menggunakan 

kebijakan dividen 

untuk mengelola 

masalah keagenan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSR 

Kebijakan dividen 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

23. Wendy Salim bertujuan CSRD, nilai Populasi penelitian Penelitian ini Persamaan:  
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Saputra,  

Temy Setiawan 

(2018) 

 

Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure(CSRD), 

Nilai Perusahaan 

Dan Profitabilitas 

memberikan bukti 

empiris pengaruh 

CSRD terhadap 

nilai perusahaan 

secara langsung 

dan efek moderasi 

profitabilitas. 

perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan. 

Analisis 

menggunaka

n SPSS. 

adalah seluruh 

perusahaan dalam 

industri maufaktur di 

dalam periode 

pengamatan 2014-2016. 

Teknik purposive 

sampling digunakan 

untuk menarik sampel. 

Data yang dianalisis 

sebanyak 100 data yang 

bersumber dari laporan 

tahunan 

memberikan 

pembuktian empiris 

bahwa terdapat 

pengaruh negative 

CSRD terhadap nilai 

perusahaan dan 

profitabilitas 

memberikan 

pengaruh moderasi. 

Pada penggunaan 

variabel;  

CSR 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

24. Sikip Nur Ika May 

Nur Himama,  

Tri Ratnawati, 

Nekky Rahmiyati, 

(2018) 

 

Pengaruh 

untuk 

menganalisis 

pengaruh 

investment 

decision, financing 

decision, dan 

makro ekonomi 

terhadap good 

investment 

decision, 

financing 

decision, 

makro 

ekonomi, 

good 

financial 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Sedangkan sampel yang 

digunakan sebanyak 27 

Perusahaan. 

bahwa investment 

decision berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap 

unsystematic risk dan 

terhadap financing 

decision namun 

berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

investment 

decision, financing 

decision, makro 

ekonomi, good 

financial 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Investment 

Decision, 

Financing 

Decision, Dan 

Makro Ekonomi 

Terhadap Good 

Financial 

Governance Serta 

Value Of The Firm 

dengan 

Unsystematic Risk 

dan Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Intervening. 

JMM17 Jurnal 

Ilmu Ekonomi & 

Manajemen, 

05(April), 1–12. 

 

financial 

governance serta 

value of the firm 

dengan 

unsystematic risk 

dan profitabilitas 

sebagai variabel 

intervening, maka 

governance, 

value of the 

firm, 

unsystematic 

risk, dan 

profitabilitas  

Menggunakan PLS signifikan terhadap 

profitabilitas, 

terhadap good 

financial 

governance, value of 

the firm dan terhadap 

good financial 

governance melalui 

unsystematic risk. 

Financing decision 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

unsystematic risk, 

profitabilitas, good 

financial governance 

namun berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap value of the 

firm. Makro ekonomi 

berpengaruh 

governance,  

nilai perusahaan  

teknik analisis data 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

objek penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 signifikan terhadap 

unsystematic risk, 

profitabilitas, 

investment decisin, 

financing decision, 

good financial 

governance dan 

value of the firm 

unsystematic risk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas dan 

good financial 

governance. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

good financial 

governance, dan 

value of the firm, dan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

good financial 

governance 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

value of the firm 

financing decision 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

good financial 

governance melalui 

unsystematic risk. 

Makro ekonomi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

good financial 

governance melalui 

unsystematic risk. 

Investment decision 

berpengaruh 

terhadap value of the 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

firm melalui 

profitabilitas. 

Financing decision 

terhadap value of the 

firm melalui 

profitabilitas. Makro 

ekonomi 

berpengaruh 

terhadap value of the 

firm melalui 

profitabilitas. 

25. Riananda Agustina 

Nekky Rahmiyati 

(2019) 

 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Tujuan penelitian 

ini untuk 

membuktikan dan 

menganalisis: (1) 

Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen. 

(2) Profitabilitas 

Likuiditas.  

Profitabilitas 

Solvabilitas 

Kebijakan 

dividen 

Nilai 

perusahaan 

Metode Pengambilan 

Sampel dengan 

Purposive Sampling 

berdasarkan 

pertimbangan, yaitu (1) 

Perusahaan 

Telekomunikasi yang 

membuat dan 

melaporkan data 

Hasil yang diperoleh 

antara lain, (1) 

Likuiditas (X1) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kebijakan 

dividen (Z), (2) 

Profitabilitas (X2) 

berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Kebijakan dividen 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

objek penelitian 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Telekomunikasi 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2011-2016 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen. 

(3) Solvabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen. 

(4) Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

(5) Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

(6) Solvabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

(7) Kebijakan 

keuangan yang telah di 

audit di Bursa Efek 

Indonesia. (2) 

Perusahaan 

Telekomunikasi yang 

mempunyai indikator-

indikator (rasio 

keuangan dan kebijakan 

dividen). Proses 

pengolahan data 

dilakukan dengan 

menggunakan Partial 

Least Squares (PLS) 

yang bertujuan untuk 

menguji model dan 

hubungan yang 

dikembangkan. 

signifikan negatif 

terhadap kebijakan 

dividen (Z). (3) 

Solvabilitas (X3) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

(X4), (4) Likuiditas 

(X1) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (Y). (5) 

Profitabilitas (X2) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (Y). (6) 

Solvabilitas (X3) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Dividen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Metode 

terhadap nilai 

perusahaan (Y). (7) 

Kebijakan dividen 

(Z) berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan (Y). 

26. Wastam Wahyu 

Hidayat 

(2019) 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Return 

On Equity Dan 

Leverage Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Di 

Indonesia 

untuk menguji 

pengaruh ukuran 

perusahaan (total 

aset), profitabilitas 

(ROE), dan 

leverage (DER) 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

ukuran 

perusahaan 

(total aset), 

profitabilitas 

(ROE), dan 

leverage 

(DER)  

nilai 

perusahaan 

(PBV). 

Objek yang diteliti 

adalah perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama 

periode 2012-2016. 

Data dikumpulkan dari 

sekunder dengan jumlah 

sampel 20 perusahaan 

menggunakan purposive 

sampling. Analisis 

regresi berganda 

digunakan untuk 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variasi nilai 

perusahaan hanya 

dapat dijelaskan oleh 

profitabilitas, 

sedangkan ukuran 

perusahaan dan 

leverage tidak 

terbukti memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

DER 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

menguji hipotesis.  Implikasi dan saran 

penelitian dijelaskan 

dalam makalah ini. 

27. Xiaoran Ni , Huilin 

Zhang 

(2019) 

 

Mandatory 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure and 

Dividend Payouts: 

Evidence From A 

Quasi-Natural 

Experiment 

Mengetahui 

pengaruh CSRD 

kebijakan dividen 

CSRD 

kebijakan 

dividen 

penelitian pada 

perusahaan pasar saham 

di Cina tahun 2006-

2011  

menemukan bahwa 

CSR berpengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan dividen, 

jika perusahaan 

melakukan 

pengungkapan CSR 

maka dividen yang 

dibagikan akan 

berkurang. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSR 

Kebijakan dividen  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

28. Ungkap Rejeki 

Pasaribu 

Nunung 

Nuryartono 

Trias Andati 

menguji pengaruh 

faktor internal dan 

eksternal 

perusahaan 

terhadap nilai 

Nilai 

perusahaan 

dalam 

penelitian ini 

diukur 

metode pengambilan 

sambel purposive 

sampling dengan kriteria 

sampel merupakan 

perusahaan di industri 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktor internal DER, 

ROE, dan asset 

growth berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

nilai perusahaan,  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2019) 

 

Pengaruh Faktor 

Internal Dan 

Eksternal 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

 

perusahaan 

subsektor properti 

dan real estate yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

dengan Price 

to Book 

Value 

(PBV). 

Faktor 

internal yang 

dipilih 

adalah 

struktur 

modal yang 

dihitung 

dengan Debt 

Equity Ratio 

(DER), asset 

growth, dan 

profitabilitas 

yang 

dihitung 

dengan 

Return on 

sektor properti dan real 

estate yang memiliki 

laporan keuangan 

periode kuartal tahun 

2013 hingga 2017 yang 

lengkap, dan diperoleh 

20 perusahaan 

positif terhadap 

PBV. Faktor 

eksternal inflasi 

berpengaruh positif 

terhadap PBV, 

sedangkan kurs 

berpengaruh negatif 

terhadap PBV, dan 

PDB tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini 

merekomendasikan 

perusahaan untuk 

mengambil kebijakan 

menggunakan utang 

sebagai sumber 

pembiayaan investasi 

dan juga perlu 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Equity 

(ROE). 

Sedangkan 

faktor 

eksternal 

yang dipilih 

adalah 

inflasi, kurs 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi. 

meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

Perusahaan perlu 

memberikan 

perhatian dan 

antisipasi terhadap 

perubahan faktor 

eksternal, khususnya 

nilai tukar karena 

nilai tukar adalah 

faktor yang paling 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

29. Asna Abdullah 

Atqaa 

Norman Moh Saleh 

Azlina Ahmad 

Radziah Abdul 

Latiff 

Tujuan penelitian 

ini adalah; (1) 

untuk memeriksa 

hubungan tersebut, 

kondisi kehilangan 

perusahaan tween 

makro 

ekonomi 

konservatism

e akunatnsi 

 

sampel untuk penelitian 

ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa 

Malaysia dari 1995 

hingga 2010. 

menemukan bahwa 

perusahaan yang 

mengalami kerugian 

secara signifikan 

lebih konservatif dari 

pada perusahaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

makro ekonomi 

konservatisme 

akunatnsi 



 
 

242 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2019) 

 

The Relationship 

Between Loss, 

Macroeconomic 

Condition and 

Conservatism Asna 

pada konservatisme 

sebagai ukuran 

kualitas 

penghasilan serta 

modera- tion 

kondisi 

makroekonomi 

pada hubungan dan 

(2) untuk 

memeriksa 

hubungan antara 

tahap siklus hidup 

dan konservatisme 

bersyarat. 

yang memperoleh 

laba, kondisi makro 

ekonomi 

memperkuat 

hubungan antara 

perusahaan yang 

mengalami kerugian 

dengan 

konservatisme. 

 

nilai perusahaan,  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

30. Sutinem 

Tri Ratnawati 

Srie Hartutie 

Moehaditoyo 

(2019) 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menetapkan efek 

makroekonomi, 

keputusan 

investasi, 

Macroecono

mic; 

Investment 

decisions; 

Ownership; 

Risk 

Sampel pada perusahaan 

studi yang terus tercatat 

dalam indeks LQ 45 

Bursa Efek Indonesia 

2014-2016 periode, 

Penentuan sampel 

Hasil penelitian 

adalah (1) pengaruh 

makroekonomi 

negatif dan 

signifikan terhadap 

pengembalian saham, 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Macroeconomic; 

Investment 

decisions, 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Influence of Makro 

Economic, 

Investment 

Decisions, 

Ownership, To 

Risk Management, 

Financial 

Decisions, and 

Stock Return, 

Moderated By 

Good Financial 

Governance in Lq 

45 Index Indonesia 

Stock Exchange 

kepemilikan, pada 

manajemen risiko , 

keputusan 

pembiayaan dan 

pengembalian 

saham, dengan 

Good Financial 

Governance 

sebagai variabel 

moderating  

management; 

Financing 

decisions; 

Good 

Financing 

Governance; 

Stock return 

dilakukan dengan 

metode purposive 

sampling dan 

memperoleh sampel 

Metode pengolahan data 

menggunakan PLS 

(2) Pengaruh 

makroekonomi 

negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen risiko, 

(3) Pengaruh 

makrokonomi negatif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

keuangan, (4) 

keputusan investasi 

mempengaruhi 

positif dan signifikan 

terhadap 

pengembalian saham, 

(5) keputusan 

investasi 

mempengaruhi 

negatif dan 

signifikan terhadap 

Financing 

decisions; Good 

Financing 

Governance 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

objek penelitian 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

manajemen risiko, 

(6) keputusan 

investasi 

mempengaruhi 

negatif dan 

signifikan terhadap 

keputusan keuangan , 

(7) kepemilikan 

mempengaruhi 

positif dan signifikan 

terhadap 

pengembalian saham, 

(8) kepemilikan 

mempengaruhi 

negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen risiko, 

(9) kepemilikan 

mempengaruhi 

negatif dan 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

signifikan terhadap 

keputusan keuangan, 

(10) manajemen 

risiko positif dan 

tidak secara 

signifikan terhadap 

pengembalian saham, 

(11) manajemen 

risiko mempengaruhi 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

keuangan, (12) 

keputusan keuangan 

mempengaruhi 

positif dan signifikan 

terhadap 

pengembalian saham, 

(13) , (14) tata kelola 

keuangan yang baik 

mempengaruhi 
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Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

keputusan keuangan 

yang positif dan 

moderat secara 

signifikan terhadap 

pengembalian saham 

31. Lutviana Nur 

Hakiki, Badingatus 

Solikhah 

(2019) 

 

The Influence Of 

Corporate 

Governance, 

Investment 

Opportunity Set, 

Company Size And 

Implementation Of 

PSAK 55 On 

Accounting 

Conservatism 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui dan 

menganalisis 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen, 

investment 

opportunity set, 

ukuran perusahaan, 

Corporate 

Governance; 

Investment 

Opportunity 

Set; Ukuran 

Perusahaan; 

PSAK 55; 

Konservatis

me 

Akuntansi 

Penelitian ini didasarkan 

pada metode kuantitatif 

dengan menggunakan 

analisis regresi data 

panel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2015-2017. 

Alat analisis data yang 

digunakan yaitu 

program Eviews 9. Hasil 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen, 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi, IOS 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 



 
 

247 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pengaruh Corporate 

Governance, 

Investment 

Opportunity Set, 

Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Penerapan PSAK 

55 Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

dan penerapan 

PSAK 55 terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

investment 

opportunity set, dan 

penerapan PSAK 55 

tidak berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

32. Burhanudin 

Siti Aisyah 

Hidayati 

Muhamad Zainudin 

Tohri 

(2019) 

 

Pengaruh Aliran 

Kas Bebas Dan Set 

Kesempatan 

untuk mengetahui 

a) pengaruh arus 

kas bebas terhadap 

nilai perusahaan b) 

peluang invesment 

pengaruh yang 

ditetapkan terhadap 

nilai perusahaan c) 

apakah kebijakan 

dividen mampu 

Free cash 

flow, set of 

invesment 

opportunites, 

dividend 

policy, 

company 

value 

sampel penelitian adalah 

perusahaan manufaktur 

yang tercatat di bursa 

efek Indonesia periode 

2012-2016, sampel yang 

diterima melalui survei 

sampel trough 

berdasarkan criterion 

detemined dengan 

demikian, diperoleh 15 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

free cash flow 

memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan, 

investment 

opportunity set 

memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Free cash flow, set 

of invesment 

opportunites, 

dividend policy,  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Investasi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Kebijakan Dividen 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

(Studi Empirik 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2012-2016) 

mederasi pengaruh 

arus kas gratis 

terhadap nilai 

perusahaan d) 

apakah kebijakan 

dividen mampu 

mederasi peluang 

investasi pengaruh 

yang ditetapkan 

terhadap nilai 

perusahaan 

perusahaan menjadi 

contoh analisis data 

menggunakan analisis 

regresi linier sederhana 

dan MRA 

perusahaan setelah 

dimoderasi 

menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen 

memperlemah 

pengaruh free cash 

flow dan nilai 

perusahaan, dan 

kebijakan dividen 

juga memperlemah 

pengaruh di 

antaranya investment 

opportunity set dan 

nilai perusahaan. 

 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

33. Puradinda Zulfiara 

Juli Ismanto 

(2019) 

 

Pengaruh 

untuk mengetahui 

pengaruh 

konservatisme, 

penghindaran pajak 

terhadap nilai 

Konservatis

me Akutansi; 

Penghindara

n Pajak; 

Nilai 

Data laporan tahunan 

industri manufaktur 

priode 2013-2016 

digunakan sebagai data 

sekunder. Jumlah 

Hasil didapat 

menunjukan secara 

simultan maupun 

parsial 

konservatisme, tax 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Konservatisme 

akuntansi 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Konservatisme 

Akuntansi Dan 

Penghindaran Pajak 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

perusahaan. Perusahaan sampel sebanyak 48 

perusahaan. Analisis 

regresi digunakan 

sebagai mekanisme 

dalam penelitian 

avoidance ber-

pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Dengan demikian 

konservatisme 

mempunyai peran 

memonitoring 

kebijakan investasi 

dan menjaga nilai 

perusahaan dalam 

keputusan investasi 

ber-kinerja buruk. 

Meminimalkan 

dalam pengurangan 

beban pajak secara 

efektif sehingga 

mampu membatasi 

pengeluaran untuk 

keperluan perpajakan 

sehingga manajemen 

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

terlihat baik dimata 

pemegang saham. 

34. Kevin Hestia Gigih 

Anugerah1 I Ketut 

Suryanawa 

(2019) 

 

Pengaruh Leverage 

dan Ukuran 

Perusaaan Pada 

Nilai Perusahaan 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh leverage 

dan ukuran 

perusahaan pada 

nilai perusahaan 

sektor farmasi di 

BEI. Populasi 

Nilai 

perusahaan, 

leverage, 

ukuran 

perusahaan 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan sektor 

farmasi yang terdaftar di 

BEI pada periode 2013-

2016 yaitu berjumlah 10 

perusahaan. Teknik 

penentuan sampel yang 

digunakan adalah 

purposive sampling, 

maka sampel yang 

didapatkan adalah 8 

perusahaan. Metode 

pengumpulan data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

obsevasi non partisipan. 

Sumber data dalam 

Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah regresi linier 

berganda. 

Berdasarkan hasil 

analisis 

menunjukkan 

leverage berpengaruh 

negatif dan 

signifikan pada nilai 

perusahaan, dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

nilai perusahaan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian ini adalah 

data sekunder yang 

diperoleh dari 

www.idx.co.id. Teknik 

35. Made Yoga Putra 

Nugraha 

Hwihanus 

(2019) 

 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Kinerja 

Keuangan Dan 

Sustainability 

Report Sebagai 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis dan 

menjelaskan 

hubungan antara 

variabel-variabel 

Tata Kelola 

Perusahaan yang 

Baik, Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan, 

Kinerja Keuangan, 

Laporan 

Keberlanjutan, nilai 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Tata Kelola 

Perusahaan 

yang Baik, 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan, 

Kinerja 

Keuangan, 

Laporan 

Keberlanjuta

n, Nilai 

Perusahaan 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah purposive 

random sampling dari 

20 perusahaan dari 60 

perusahaan bank umum 

konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada 2013-

2015. Teknik analisis 

menggunakan partial 

least square untuk 

model bagian dalam, 

model luar, dan 

hubungan bobot.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Good Corporate 

Governance 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan, 

Good Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Laporan 

Keberlanjutan, 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

memiliki pengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSRD  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Variabel 

Intervening Pada 

Industri Perbankan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

Tahun 2013 - 2015 

Efek Indonesia. signifikan terhadap 

kinerja keuangan, 

Corporate Social 

Responsibility tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Laporan 

Keberlanjutan , 

kinerja keuangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

Laporan 

Keberlanjutan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilaiperusahaan, 

Good Corporate 

Governance 

berpengaruh 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

pengaruh kinerja 

keuangan belum efek 

signifikan pada 

Laporan 

Keberlanjutan. 

Kinerja keuangan 

dan Laporan 

Keberlanjutan 

menjadi variabel 

intervening terhadap 

nilai perusahaan 

36. Novi Yanti, Nova 

Begawati 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

kinerja 

keuangan, 

Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan BUMN 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

Persamaan:  

Pada penggunaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2019) 

 

The Effect Of 

Financial 

Performance And 

Firm Size On CSR 

Disclosure In 

BUMN Companies 

In BEI Period 

2012-2017 

mengetahui 

pengaruh kinerja 

keuangan dan 

ukuran perusahaan 

terhadap 

pengungkapan CSR 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

ukuran 

perusahaan 

dan 

pengungkapa

n CSR 

yang listed di BEI 

periode 2012- 2017. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan 

BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 

2012-2017 sebanyak 20 

perusahaan. Jumlah 

perusahaan yang 

menjadi sampel di 

dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 14 

perusahaan selama 

periode penelitian yaitu 

dari tahun 2012- 2017 

dengan menggunakan 

metode purposive 

sampling. Metode 

1. Kinerja keuangan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pengungkapan CSR 

perusahaan BUMN 

periode 2012-2016. 

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pengungkapan CSR 

perusahaan BUMN 

periode 2012-2016. 

3. Kontribusi kinerja 

keuangan dan ukuran 

perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR 

adalah 43,9% 

variabel;  

CSRD 

Objek Penelitian 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi 

linier berganda dan 

koefisien determinasi. 

Uji 

hipotesis menggunakan 

uji t dan uji F. 

sedangkan sisanya 

56,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain 

seperti kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

leverage dan lain-

lain. 

37. Fariz Mohamad 

Iqmal 

Ivan Gumilar 

Sambas Putra 

(2019) 

 

Macroeconomic 

Factors and 

Influence on Stock 

Return That Impact 

the Corporate 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh variabel 

makro ekonomi 

terhadap 

pengembalian 

saham dan 

dampaknya 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Makro 

ekonomi 

(inflasi, suku 

bunga, nilai 

tukar) 

Pengembalia

n saham 

Nilai 

perusahaan 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

sektor pertanian karena 

berdasarkan hasil 

pengamatan sektor 

tersebut, penurunan 

kinerja yang paling 

parah antara lain. 

Pengambilan sampel 

lebih lanjut dilakukan 

dengan metode 

Hasilnya bahwa 

inflasi dan suku 

bunga negatif dan 

signifikan 

mempengaruhi 

pengembalian saham. 

Nilai tukar secara 

positif dan signifikan 

mempengaruhi 

pengembalian saham 

dan tingkat 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi 

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Values purposive sampling, 

sehingga dari 22 

perusahaan yang listing 

hanya 15 perusahaan 

yang memenuhi kriteria. 

Teknik analitis yang 

akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

menggunakan teknik 

analisis regresi linier 

ganda yang diperluas 

dengan metode analisis 

jalur untuk mendapatkan 

gambaran komprehensif 

tentang hubungan antara 

variabel satu variabel 

dengan variabel lainnya.  

pengembalian saham 

yang berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

38. Nidia Prastivini S. 

Sastralaga 

Adler Haymans 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

debt to 

equity ratio, 

market 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis 

variabel Makroekonomi 

menyimpulkan 

bahwa rasio hutang 

secara signifikan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator;  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Manurung 

Ferdinand D. 

Saragih 

Benny Hutahayan 

(2020) 

 

The Effects of 

Macroeconomic 

Variables and 

Company’ s 

Financial Ratios on 

Stock Prices of 

Coal Mining 

Companies Listed 

in Indonesia Stock 

Exchange for the 

Period of 2013–

2018”  

variabel 

Makroekonomi dan 

rasio keuangan 

Perusahaan 

terhadap harga 

saham batubara 

yang berarti 

perusahaan yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2013 – 

2018. 

capitalization

, oil price, 

inflation, 

interest rate. 

dan rasio keuangan 

Perusahaan terhadap 

harga saham batubara 

yang berarti perusahaan 

yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2013 – 2018. Model 

data Panel digunakan 

untuk memperkirakan 

hubungan antara 

variabel makroekonomi 

dan rasio keuangan 

perusahaan terhadap 

harga saham perusahaan 

tambang batubara 

mempengaruhi harga 

saham, variabel 

ekonomi makro, 

seperti harga minyak, 

inflasi, suku bunga, 

nilai tukar, dan harga 

batubara memiliki 

pengaruh yang 

sangat signifikan 

terhadap harga 

saham. 

DER 

Inflasi 

Suku bunga 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

39. Sugeng Sulistiono 

Yusna Yusna 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

keputusan 

pendanaan 

Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan yang 

menunjukkan bahwa 

keputusan pendanaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2020) 

 

Analysis of the 

Effect of Funding 

Decision and 

Dividend Policy on 

the Firm Value and 

Investment 

Decision as 

Mediation 

(Study on 

Manufacturing 

Companies in 

Indonesia Stock 

Exchange) 

memeriksa dan 

menganalisis, 

Pertama efek 

langsung dari 

keputusan 

keuangan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan, kedua 

efek tidak langsung 

dari keputusan 

keuangan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

keputusan investasi 

sebagai variabel 

mediasi. 

keputusan 

investasi 

kebijakan 

dividen  

nilai 

perusahaan 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama 

periode 2014 hingga 

2017. Pendataan 

dilakukan dengan 

menggunakan purposive 

sampling sedangkan 

penduduk dipilih 

berdasarkan kriteria 

kependudukan. Firma 

yang terlibat sebagai 

sampel penelitian 

dengan jumlah tersebut 

adalah 72 perusahaan. 

Metode analisis data 

adalah beberapa analisis 

regresi dan Sobel Test 

digunakan untuk 

menguji variabel 

mediasi. Temuan 

dan kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

langsung pada nilai 

perusahaan, tetapi 

ketika dimesiasi oleh 

keputusan investasi 

keputusan pendanaan 

dan kebijakan 

dividen berpengaruh 

signifikan pada nilai 

perusahaan. 

variabel;  

keputusan 

pendanaan 

keputusan investasi 

kebijakan dividen  

nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian menunjukkan 

bahwa efek tidak 

langsung dari keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

dengan keputusan 

investasi sebagai 

mediasi 

40. Zaher Abdel Fattah 

Al-Slehat 

(2020) 

 

Financial 

Performance as 

Mediator on the 

Impact of 

Investment and 

Financial Decisions 

on Stock Price and 

Future Profit: The 

Studi saat ini 

menyelidiki efek 

investasi dan 

keputusan 

keuangan pada 

harga saham dan 

keuntungan di masa 

depan di hadapan 

kinerja keuangan 

sebagai variabel 

intervening 

Investment 

Decision, 

Financial 

Decision, 

Financial 

Performance, 

Stock Price, 

Future Profit 

kasus sektor perbankan 

dan asuransi Yordania 

dianalisis. Sampel 

tersebut mencakup 13 

bank dan 10 perusahaan 

asuransi dari 2009 

hingga 2018. Analisis 

pemodelan persamaan 

struktural dilakukan 

menggunakan perangkat 

lunak AMOS 23 untuk 

menguji hipotesis dan 

mengasilkan temuan 

bahwa keputusan 

keuangan 

menunjukkan tidak 

berpengaruh pada 

laba masa depan dan 

harga saham, 

sedangkan keputusan 

investasi 

mempengaruhi laba 

masa depan dan 

harga saham. Kinerja 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Investment 

Decision, Financial 

Decision, 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Case of the 

Jordanian Financial 

Sector 

memvalidasi model keuangan dianggap 

sebagai mediator 

dalam pengaruh 

antara keputusan 

pembiayaan dan laba 

masa depan. 

Sebaliknya, kinerja 

keuangan gagal 

memediasi dampak 

keputusan keuangan 

dan harga saham. 

Selain itu, tidak 

dapat memediasi 

pengaruh keputusan 

investasi terhadap 

laba masa depan dan 

harga saham. 

41. Fitri Amaliyah 

Eliada Herwiyanti 

(2020) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

keputusan 

investasi, 

ukuran 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

korelasi, dengan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

keputusan investasi, 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, Ukuran 

Perusahaan, 

Keputusan 

Pendanaan Dan 

Kebijakan Deviden 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan 

mengetahui 

pengaruh keputusan 

investasi, ukuran 

perusahaan, 

keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan 

perusahaan, 

keputusan 

pendanaan 

kebijakan 

dividen nilai 

perusahaan 

pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini 

menggunakan data 

sekunder yang diambil 

dari website data BEI. 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

berjumlah 40 

perusahaan yang terdiri 

dari sektor 

pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-

2018. Teknik 

pengambilan sampel 

dilakukan dengan 

menggunakan metode 

purposive sampling. 

Metode analisis yang 

digunakan dalam 

ukuran perusahaan, 

keputusan pendanaan 

dan kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

keputusan 

investasi, , 

keputusan 

pendanaan 

kebijakan dividen  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan 

analisis regresi linear 

berganda dengan alat 

analisis menggunakan 

SPSS 22.  

42. Nugroho Rizkiadi), 

Vinola Herawaty 

(2020) 

 

Pengaruh Prudent 

Akuntansi, 

Profitabilitas, 

Leverage, Dan 

Ukuran Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Yang Dimoderasi 

Oleh Good 

Corporate 

Governance (Studi 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui adanya 

pengaruh 

konservatisme 

akuntansi, 

profitabilitas, 

leverage dan 

ukuran terhadap 

nilai perusahaan 

pada perusahaan 

yang terdaftar 

dalam Bursa Efek 

Prudent,  

Nilai 

Perusahaan. 

Penelitian ini 

menggunakan variabel 

Good Corporate 

Governance dengan 

dewan komisaris 

independen sebagai 

variabel moderasi dan 

variabel umur 

perusahaan yang 

dijadikan sebagai 

variabel kontrol. 

Penelitian Nilai 

Perusahaan ini 

menggunakan model 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pada variabel 

Prudent berpengaruh 

positif terhadap Nilai 

Perusahaan dan 

variabel Dewan 

Komisaris 

Independen 

memperlemah 

hubungan antara 

variabel Prudent 

terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Prudent,  

Nilai Perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Empiris Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2016 – 

2018) 

Indonesia. Tobins’ Q. Penelitian ini 

dilakukan pada periode 

2016 hingga 2018 dan 

sampel yang dipilih 

dengan metode 

purposive sampling 

dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan. Sampel 

dipilih bagi perusahaan 

yang mengalami laba 

dan yang menyajikan 

data yang dibutuhkan 

dalam mata uang rupiah. 

Sebanyak 180 sampel 

perusahaan yang 

berdasarkan metode 

pemilihan sampel. 

Metode analisis yang 

diterapkan dalam 

Kata 



 
 

264 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dan 

analisis statistik yang 

digunakan adalah 

analisis regresi berganda 

43. Mislia Ambar Sari 

Lela Nurlaela Wati 

Bambang Rahardjo 

(2020) 

 

Peran Profitabilitas 

Dalam Memoderasi 

Pengaruh Struktur 

Modal Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

modal dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

moderasi 

profitabilitas pada 

perusahaan food & 

beverages.  

 

struktur 

modal (DER) 

kebijakan 

dividen 

(EPS) nilai 

perusahaan 

(PBV), 

profitabilitas 

(ROA) 

Sampel adalah 

perusahaan manufaktur 

Sub Sektor Food & 

Beverages yang tercatat 

dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-

2018, yang diambil 

dengan teknik purposive 

sampling. Teknik 

analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi 

moderasi (MRA) 

menggunakan eviews 9.  

Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukkan bahwa 

variabel struktur 

modal (DER) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV), 

kebijakan dividen 

(EPS) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV), 

profitabilitas (ROA) 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

kebijakan dividen 

(EPS) nilai 

perusahaan (PBV),  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

memperkuat 

pengaruh struktur 

modal (DER) 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV), 

namun profitabilitas 

(ROA) tidak 

memperkuat 

pengaruh kebijakan 

dividen (EPS) 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Hasil ini 

menunjukkan bahwa 

semakin tinggi 

struktur modal yang 

dibiayai oleh hutang 

dan semakin besar 

dividen yang 

dibagikan kepada 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

investor akan 

meningkatkan nilai 

perusahaan. 

44. Amilia Paramita 

Sari 

(2020) 

 

Peran Kepemilikan 

Asing, Leverage 

dan Profitabilitas 

terhadap 

Pengungkapan 

Coorporate Social 

Responsibility 

Perusahaan 

bertujuan untuk 

memverifikasi dan 

menjelaskan peran 

kepemilikan asing, 

leverage, dan 

profitabilitas untuk 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

Kepemilikan 

Asing, 

Leverage 

Profitabilitas 

CSRD 

metode yang digunakan 

adalah metode analisis 

regresi linier berganda. 

Data yang digunakan 

dalam hal ini studi 

adalah periode waktu 

dari Januari 2014 hingga 

Desember 2018. 

Penelitian 

menemukan bahwa 

secara simultan 

menunjukkan efek 

yang signifikan 

tentang 31% 

kepemilikan asing, 

pengaruh, dan 

dampak profitabilitas 

pada pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

untuk manufaktur 

perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia. 

Ditemukan bahwa 

pengaruh yang 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSRD 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

signifikan terhadap 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

adalah asing 

kepemilikan, 

sedangkan 

profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan. Untuk 

variabel leverage 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility, 

peningkatan posisi 

utang perusahaan 

dianggap 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

mempengaruhi 

eksistensi perusahaan 

dan memperbesar 

risiko perusahaan, 

sehingga memicu 

dorongan 

menurunnya 

pengungkapan CSR 

pada perusahaan 

manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2014-2018. 

45. Dara Nida Utamie 

Akram 

(2020) 

 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

CSR Disclosure 

bertujuan untuk 

menganalisis 

komite audit, 

profitabilitas, 

ukuran perusahaan 

dan leverage 

terhadap CSR 

Disclosure.  

Komite 

Audit; 

Profitabilitas; 

Ukuran 

Perusahaan; 

Leverage; 

CSR 

Disclosure. 

Populasi penelitian 

adalah perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 

2016-2018 yang 

mengungkapkan laporan 

tahunan dan laporan 

CSR. Sampel ditentukan 

Temuan penelitian 

menunjukan bahwa 

komite audit, 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CSR Disclosure, 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

CSRD 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2016-2018 

 dengan purposive 

sampling dan diperoleh 

342 amatan. Data 

penelitian dianalisis 

dengan menggunakan 

metode regresi linier 

berganda. 

sedangkan leverage 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap CSR 

Disclosure. Implikasi 

dari penelitian ini 

bahwa CSR 

Disclosure perlu di 

jadikan sebagai 

salahsatu alat strategi 

jangka panjang 

perusahaan yang 

pada nantinya dapat 

memberikan manfaat 

kepada para 

stakeholders 

sehingga dapat 

menjadi 

pertimbangan bagi 

para investor dalam 

dan objek 

penelitian 



 
 

270 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pengambilan 

keputusan. 

46. Putri Suprijani 

Dina Patrisia 

(2020) 

 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, 

Dewan Komisaris, 

dan Kebijakan 

Dividen terhadap 

Corporate Social 

Responsibility 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui efek 

struktur 

kepemilikan, 

dewan komisaris, 

dan kebijakan 

dividen terhadap 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

perusahaan yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

Kepemilikan, 

Dewan 

Komisaris, 

Kebijakan 

Dividen 

CSRD 

penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai 

penelitian penyebab. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

semua perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 

2014-2018. Sampel 

dalam penelitian ini 

ditentukan oleh 

purposive sampling 

berdasarkan kriteria 

perusahaan yang tercatat 

di perusahaan Bursa 

Efek Indonesia yang 

secara berturut-turut 

berada di peringkat 

(1) kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap tanggung 

jawab sosial 

perusahaan pada 

perusahaan yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

(2)kepemilikan asing 

berpengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap tanggung 

jawab sosial 

perusahaan pada 

perusahaan yang 

tercatat di Bursa 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Kebijakan Dividen 

CSRD 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Bursa Efek Indonesia 

selama 2014-2018. 

Sampel dalam penelitian 

ini adalah 87. Jenis data 

yang digunakan adalah 

data sekunder dari situs 

web www.idx.co.id. 

Metode analitis yang 

digunakan adalah 

analisis regresi ganda 

menggunakan program 

SPSS 

 

Efek Indonesia 

(3)frekuensi rapat 

dewan komisaris 

tidak berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap tanggung 

jawab sosial 

perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia 

(4)independen 

direksi tanggung 

jawab sosial dalam 

rasio pembayaran 

dividen Bursa Efek 

Indonesia (5) tidak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

terhadap struktur 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

permodalan pada 

perusahaan yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

48. Anjis Fauziah 

Nadia Asandimitra 

2018 

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan Dividen, 

dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

Industri Dasar dan 

Kimia yang 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengkaji efek dari 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pembiayaan, 

kebijakan dividen, 

dan profitabilitas 

mengenai nilai 

tegas industri dasar 

dan perusahaan 

kimia yang tercatat 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2012-2016. 

Variabel-

variabel yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

ada 5 yaitu 1 

variabel nilai 

perusahaan 

sebagai 

variabel 

dependen 

dan 4 

variabel 

yaitu 

keputusan 

investasi, 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan penelitian 

kausal. Sampel yang 

digunakan adalah 49 

perusahaan dengan 

metode purposive 

sampling. Metode 

analisis menggunakan 

beberapa analisis regresi 

linear termasuk uji 

asumpsi klasik, dan uji 

hipotesis dengan SPSS 

versi 22 

Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa 

keputusan investasi, 

keputusan 

pendanaan, dan 

kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

pada nilai tegas. 

Profitabilitas telah 

secara signifikan 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas penting 

untuk diperhatikan 

oleh investor 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Kebijakan Dividen  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Terdaftar DI BEI 

Periode Tahun 

2012-2016) 

 

 

keputusan 

pendanaan, 

kebijakan 

dividen, dan 

profitabilitas 

sebagai 

variabelninde

pen 

sebelum membeli 

saham pada industri 

dasar dan perusahaan 

kimia sebagai bentuk 

investasi 

49. Yulianto  

Widyasasi 

(2020) 

 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Nilai Perusahaan 

Tujuan penelitian 

adalah untuk 

memperoleh bukti 

empiris mengenai 

pengaruh financial 

leverage, umur 

perusahaan, 

kebijakan dividen 

dan profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

Nilai 

Perusahaan, 

Kebijakan 

Dividen 

Penelitian ini 

menggunakan 72 sampel 

perusahaan manufaktur 

yang dipilih berdasarkan 

metode purposive 

sampling. Data yang 

digunakan adalah data 

sekunder berupa laporan 

keuangan. Metode 

statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis 

adalah metode regresi 

Hasil penelitian 

menunjukkan umur 

perusahaan dan 

profitabilitas 

memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan, 

sedangkan financial 

leverage dan 

kebijakan dividen 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Kebijakan Dividen  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-

2017. 

linear berganda dimana 

pengujian dilakukan 

pada data panel. 

nilai perusahaan. 

Kata 

50. Hwihanus 

Tri Ratnawati,  

Indrawati 

Yuhertiana,  

2018 

 

Analysis of the 

Influence of 

Fundamental 

Macro and 

Fundamental Micro 

to Discolure of 

Corporate Social 

Responsibility , 

Ownership 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengkaji dan 

menganalisis 

hubungan antara 

variabel keuangan 

mikro, fundamental 

makro 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan, 

struktur 

kepemilikan, 

kinerja keuangan, 

opini audit going 

Fundamental 

Macro and 

Fundamental 

Micro to 

Discolure of 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y , 

Ownership 

Structure , 

Financial 

Performance 

, Going 

Concern 

Populasi riset di 20 

BUMN tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Metode 

penelitian ini 

menggunakan purposive 

sampling dengan 12 

perusahaan pada tahun 

2010 – 2016. Teknik 

analisis data dalam 

penelitian ini 

menggunakan Partial 

Least Square (PLS) 

terdiri dari model Inner, 

outers model dan 

Weight relation 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

semua variabel yang 

diuji dipengaruhi 

oleh variabel lain dan 

signifikan dengan 

statistik t di atas 5% 

tingkat signifikan 

dengan t-table 1.960 

kecuali fundamental 

makro terhadap 

struktur kepemilikan 

yang menunjukkan 

efek 0,00 Statistik 

31421 dan t-

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Kebijakan Dividen  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Structure , 

Financial 

Performance , 

Going Concern 

Audit Opinion and 

Value of the Firm 

at State-Owned 

Enterprises in 

Indonesia 

 

concern dan nilai 

perusahaan di 

BUMN yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

Audit 

Opinion and 

Value of the 

Firm 

1.327460 sehingga 

hipotesis penelitian 

(H3) fundamental 

makro memiliki efek 

yang tidak signifikan 

pada struktur 

kepemilikan ditolak 

sedangkan hipotesis 

penelitian lain 

diterima. 

51. Nyi Raden Sella 

Ayu Ardiyanti 

2015 

 

 

Pengaruh Faktor-

Faktor  

Fundamental dan 

Teknikal terhadap 

Dividend Payout 

Riset ini bertujuan 

untuk meneliti 

sejauh mana 

implementasi cash 

ratio, 

debt to equity ratio, 

return on asstes, 

earning per share, 

Inflasi dan Suku 

Bunga dan 

implementasi 

cash ratio, 

debt to 

equity ratio, 

return on 

asstes, 

earning per 

share, Inflasi 

dan Suku 

Bunga, 

hasil studi empiris pada 

perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2010-

2014. Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 

11 perusahaan yang 

selama 5 tahun berturut-

turut mengeluarkan 

Hasil analisis 

menunjukan bahwa 

variabel cash ratio, 

return on asstes, dan 

earning per share, 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap dividend 

payout ratio, 

sedangkan variabel 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

debt to equity ratio, 

return on asstes, 

earning per share, 

Inflasi dan Suku 

Bunga, dividend 

payout ratio  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Ratio 

 

dampaknya pada 

dividend payout 

ratio  

dividend 

payout ratio 

deviden Teknik analisis 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

regresi linear berganda 

dan uji hipotesis 

menggunakan t-statistik 

untuk menguji koefisien 

regresi parsial serta f-

statistik untuk menguji 

kelayakan model 

penelitian dengan level 

of significance 5%. 

Selain itu juga 

dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji 

multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan 

uji autokorelasi. 

debt to equity ratio, 

Inflasi dan Suku 

Bunga berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

dividend payout 

ratio. 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

52. Kumar Debasis untuk dependent perusahaan manufaktur Hasil Persamaan:  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Dutta*, Mallika 

Saha**, Dibakar 

Chandra Das 

 

2018 

 

Determinants of 

P/E Ratio: An 

Empirical Study on 

Listed 

Manufacturing 

Companies in DSE 

mengidentifikasi 

penentu utama 

rasio P / E 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

saham Dhaka 

variable: 

price-

earnings 

ratio (P/E 

ratio) 

measures 

independent 

variable: 

dividend 

growth, 

dividend 

payout ratio, 

dividend 

yield, 

earnings 

growth, 

leverage, net 

asset value 

per share, 

return on 

yang terdaftar di bursa 

saham Dhaka. Statistik 

deskriptif, matriks 

korelasi, dan analisis 

regresi 

mengungkapkan 

bahwa hasil dividen, 

leverage, ukuran dan 

nilai aktrik bersih per 

saham adalah 

penentu rasio P / E 

yang signifikan di 

mana hasil dan 

ukuran dividen 

memiliki pengaruh 

negatif tetapi 

leverage dan nilai 

aset bersih per saham 

memiliki pengaruh 

positif pada rasio P / 

E 

Pada penggunaan 

indikator  

Diviend yield 

dividend payout 

ratio, Tobin’s Q 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

asset, return 

on equity, 

size and 

tobin’ Q. 

53. Ayu Diky 

Winarsari, 

Sri Handini 

 

2020 

 

The Influence Of 

Internal And 

External Factors Of 

The Company On 

Dividend Policy 

And Firm Value 

(Study On LQ45 

Companies In 

Indonesia Stock 

Exchange 2015-

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengaruh faktor 

internal dan 

eksternal 

perusahaan 

terhadap kebijakan 

dividen dan nilai 

perusahaan, serta 

menganalisis efek 

kebijakan dividen 

yang memediasi 

pengaruh faktor 

internal dan 

eksternal 

faktor 

internal 

(ROA,ROE,

EPS,DER,Fir

m Size) 

faktor 

eksternal  

(Kurs, 

Inflasi, Suku 

Bunga) 

kebijakan 

dividen (DY, 

DPR) 

nilai 

perusahaan 

(PER, PBV) 

perusahaan LQ45 yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-

2017.  

digunakan sebagai 

teknik pengumpulan 

sampel. Data sekunder 

adalah bentuk laporan 

tahunan dan data 

moneter, dianalisis 

menggunakan Partial 

Least Square (PLS) 

SmartPLS v.3.2.6 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktor internal 

memberikan efek 

positif yang 

signifikan pada 

kebijakan dividen, 

tetapi faktor 

eksternal tidak secara 

signifikan 

mempengaruhi 

kebijakan dividen. 

Kebijakan internal, 

eksternal, dan 

dividen memberikan 

efek positif yang 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator : 

faktor eksternal  

(Kurs, Inflasi, Suku 

Bunga) 

kebijakan dividen 

(DY, DPR) 

nilai perusahaan 

(PER, PBV) 

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

2017) perusahaan 

terhadap nilai.  

 

 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

sementara faktor 

internal perusahaan 

dan faktor eksternal 

perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

tidak langsung 

terhadap Nilai 

Perusahaan melalui 

kebijakan dividen 

penelitian 

54. Yayan Hendayana, 

Nopita Riyanti 

2019 

 

Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, 

Likuiditas, Dan 

Leverage Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui efek 

inflasi (Indeks 

Harga Konsumen), 

Suku Bunga (BI 

Rate), Rasio 

Likuiditas (Current 

Ratio) dan Rasio 

Variabel 

independen 

dari 

penelitian ini 

adalah Inflasi 

yang diukur 

oleh Indeks 

Harga 

Konsumen 

Sempel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Sub 

Sektor Perkebunan yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dan 

menerbitkan laporan 

keuangan tahun 2012-

2017 dengan 15 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Inflasi (Indeks Harga 

Konsumen), Suku 

Bunga (BI Rate), 

Rasio Likuiditas 

(Current Ratio) dan 

Rasio Leverage 

(Rasio Utang 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

debt to equity ratio, 

return on asstes, 

earning per share, 

Inflasi dan Suku 

Bunga, dividend 

payout ratio, OBV, 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Leverage (Rasio 

Utang terhadap 

Ekuitas) terhadap 

Nilai Perusahaan 

(Price to Book 

Value) 

 

(IHK), Suku 

Bunga yang 

diukur 

dengan BI 

Rate, Rasio 

Likuiditas 

sebagaimana 

diukur 

dengan 

Current 

Ratio (CR) 

dan Leverage 

Ratio yang 

diukur 

dengan Debt 

to Equity 

Ratio (DER). 

Variabel 

dependen 

dari 

perusahaan sampel 

menggunakan metode 

purposive sampling 

terhadap Ekuitas) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan 

(Price to Book 

Value). 

DER  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian ini 

adalah Nilai 

Perusahaan 

yang diukur 

dengan Price 

to Book 

Value 

(PBV). 

55. Leli Amnah 

Rakhimsyah, 

Barbara Gunawan 

2011 

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan Dividen 

Dan Tingkat Suku 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengkaji efek 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pendanaan 

kebijakan dividen 

dan suku bunga 

terhadap nilai 

perusahaan.  

 

Variabel 

Dependen 

Nilai 

perusahaan 

(PBV) 

 

Variabel 

Independen 

keputusan 

investasi 

(PER) 

keputusan 

Sampel adalah 25 

perusahaan yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia 

sebagai studi sampel 

berdasarkan purposive 

sampling. Kriteria 

sampel adalah 

perusahaan manufaktur 

yang go public dan 

tercatat berturut-turut di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

1) Keputusan 

investasi memiliki 

pengaruh positif 

ke nilai perusahaan. 

2) Keputusan 

pendanaan tidak 

mempengaruhi nilai 

korporasi. 3) 

Kebijakan dividen 

memiliki efek negatif 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Nilai perusahaan 

(PBV)  

keputusan 

pendanaan (DER) 

kebijakan dividen 

(DPR) 

dan suku bunga 

 

Perbedaan: 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Bunga Terhadap 

Nilai Perusahaan 

pendanaan 

(DER) 

kebijakan 

dividen 

(DPR) 

dan suku 

bunga 

2005-2009 dan 

perusahaan manufaktur 

yang membagikan 

dividen tunai selama 

masa studi. Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

data sekunder dalam 

bentuk laporan 

keuangan, 

BI Rate, Fact Book, 

ICMD (Direktori Pasar 

Modal Indonesia) dan 

referensi lain yang 

mendukung riset ini. 

Teknik analisis data 

menggunakan tes 

asumsi klasik: tes 

normalitas, 

multicollinearity, tes 

dan signifikan 

terhadap nilai 

korporasi. 4) Suku 

bunga tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

autocorrelation dan 

heterocedastity 

pengujian. Uji hipotesis 

menggunakan beberapa 

analisis regresi 

menggunakan SPSS 17. 

56. Nur Faridah 

Nur, 

Kurnia 

 

2016 

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Pendanaan, 

Kebijakan Dividen, 

Tingkat Suku 

Bunga Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pendanaan, 

kebijakan dividen, 

dan tingkat suku 

bunga terhadap 

nilai perusahaan.  

 

Variabel 

Independen: 

keputusan 

investasi 

(PER) 

keputusan 

pendanaan 

(DER) 

kebijakan 

dividen 

(DPR) 

dan suku 

bunga 

 

Sampel penelitian ini 

terdiri atas 30 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2012 sampai 

dengan 2014 yang 

dipilih dengan cara 

purposive sampling. 

Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh 

dari Indonesia Stock 

Exchange (IDX). Dalam 

penelitian ini 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa; 

(1) keputusan 

investasi 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, (2) 

keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, (3) 

kebijakan dividen 

berpengaruh negatif 

terhadap nilai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

keputusan 

pendanaan (DER) 

kebijakan dividen 

(DPR) 

dan suku bunga  

nilai 

perusahaan(PBV) 

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Variabel 

Dependen: 

nilai 

perusahaan(P

BV) 

 

menggunakan teknik 

analisis regresi linear 

berganda dengan alat 

bantu aplikasi SPSS 

(Statistical Product and 

Service Solutions). 

perusahaan, dan (4) 

tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

57. Muhamad 

Sugiarto1, Perdana 

Wahyu Santosa 

2018 

 

Pengaruh Indikator 

Makro Ekonomi, 

Kinerja Keuangan, 

Dan Tata Kelola 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Sektor Properti Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Penelitian ini 

menganalis 

pengaruh faktor 

makro ekonomi, 

kinerja perusahaan 

dan tata kelola 

terhadap nilai 

perusahaan.. 

Variabel-

variabel yang 

diteliti 

adalah 

tingkat 

bunga BI, 

nilai tukar 

rupiah 

terhadap US 

Dollar, ROE, 

TATO, 

Leverage, 

penggunaan 

akuntan 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

data panel model 

Random Effect. 

Data di analisis dengan 

metode Regresi 

menggunakan perangkat 

lunak Eviews 7. 

Model yang digunakan 

adalah model regresi 

data panel 

Hasilnya, penelitian 

menunjukan bahwa 

tingkat bunga BI, 

nilai tukar rupiah 

terhadap US Dollar, 

ROE, TATO, 

Leverage, 

penggunaan akuntan 

publik big four, dan 

kepemilikan 

manajerial secara 

bersama-sama 

signifikan 

berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

tingkat bunga BI, 

nilai tukar rupiah 

terhadap US Dollar  

 

Tobin’s Q. 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

publik big 

four, dan 

kepemilikan 

manajerial, 

dan Tobin’s 

Q. 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

diwakilkan oleh 

variabel Tobin’s Q. 

Secara parsial, 

tingkat bunga BI, 

nilai tukar rupiah 

terhadap US Dollar, 

ROE, dan TATO 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

sedangkan Leverage, 

penggunaan kantor 

akuntan publik big 

four, dan 

kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

nilai perusahaan 

58. Noor Yudawan 

Putra , Subowo 

2016 

 

The Effect of 

Accounting 

Conservatism, 

Investment 

Opportunity Set, 

Leverage, and 

Company Size on 

Earnings Quality 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengaruh 

konservatisme 

akuntansi, 

investment 

opportunity set, 

leverage, dan 

ukuran perusahaan 

terhadap kualitas 

laba.  

konservatism

e akuntansi, 

investment 

opportunity 

set, leverage, 

ukuran 

perusahaan  

kualitas laba 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan yang 

terdapat dalam industri 

sektor barang konsumsi 

pada tahun 2011-2014 

yang terdiri dari 38 

perusahaan. 

Pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan 

metode purposive 

sampling dan diperoleh 

sebanyak 24 

perusahaan. Data analisa 

yang digunakan adalah 

Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

konservatisme 

akuntansi dan ukuran 

perusahaan memiliki 

pengaruh dengan 

kualitas laba. 

Sedangkan 

investment 

opportunity set dan 

leverage tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kualitas 

laba. Hasil penelitian 

secara simultan 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

independen 

berpengaruh 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variablel: 

konservatisme 

akuntansi, 

investment 

opportunity set, 

leverage  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

terhadap kualitas 

laba. Saran untuk 

penelitian 

selanjutnya adalah 

menambah variabel 

maupun indikator 

yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi 

obyek penelitian. 

59. Lies Zulfiati, Elsa 

Lusiana 

2020 

 

Debt Covenant , 

Managerial 

Ownership and 

Accounting 

Conservatism 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui efek 

utang 

struktur 

kepemilikan dan 

manajerial 

mengenai 

konservatisme 

akuntansi pada 

perusahaan 

Leverage 

Ukuran 

perusahaan 

Struktur 

kepemilikan 

manajemen 

Konservatis

me akuntansi 

Sampel dalam penelitian 

ini adalah perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 

2016-2018. Perusahaan 

yang dipilih 

menggunakan purposive 

sampling berjumlah 112 

perusahaan selama 3 

tahun berturut-turut, 

Temuan penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa covenant 

utang dan 

pertumbuhan 

penjualan memiliki 

efek positif dan 

signifikan sementara 

struktur kepemilikan 

manajerial dan 

ukuran perusahaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel 

Konservatisme 

akuntansi  

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 



 
 

288 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

manufaktur yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) periode 

2016-2018.  

atau total 336 

perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan regresi 

panel data dengan 

Eviews versi 10.0. 

memiliki efek positif 

dan tidak signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi di 

perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018. 

penelitian 

60. Ryan Saptono Etty 

Gurendrawati 2014 

 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Investment 

Opportunity Set 

(IOS), Dan Debt 

Covenant Terhadap 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

melihat pengaruh 

manajerial 

kepemilikan, IOS 

dan leverage pada 

Konservatisme 

Akuntansi 

Variabel 

independen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kepemilikan 

manajerial, 

IOS dan 

Debt 

Covenant. 

27 perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia yang 

digunakan sebagai 

sampel untuk penelitian 

ini. Penelitian ini 

menggunakan data time 

series dari tahun 2009 

hingga 2011 

Hasil estimasi 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial, Set 

peluang Investasi dan 

Perjanjian Utang 

telah secara simultan 

berdampak pada 

Konservatisme 

Akuntansi dalam 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

IOS 

Konservatisme 

akuntansi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Konservatisme 

Akuntansi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI 

 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

konservatism

e akuntansi. 

Konservatis

me akuntansi 

dalam 

penelitian ini 

diproksikan 

dengan total 

akrual yang 

mengacu 

pada 

penelitian 

Givoly and 

Hayn (2002) 

industri manufaktur. 

Hasilnya juga 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial 

berdampak 

signifikan pada 

Konservatisme 

Akuntansi, tetapi 

Peluang Investasi 

Ditetapkan dan 

Perjanjian Utang 

tidak berdampak 

signifikan. 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

61. Hening Vidyari 

Shinta Sugiarto 

and Fachrurrozie 

2018 

 

The Determinant of 

Accounting 

Conservatism on 

Manufacturing 

Companies in 

Indonesia 

 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

memeriksa 

pengaruh tekanan 

keuangan, leverage, 

in-vestment 

opportunity set 

(IOS), dan 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

konservatisme 

akuntansi.  

 

 

Leverage, 

IOS, 

kepemilikan 

manajerial, 

konservatism

e akuntansi 

Populasi penelitian ini 

adalah 143 perusahaan 

manufaktur yang 

melantai di Bursa Efek 

In-donesia (BEI) untuk 

tahun 2013-2016. 

Teknik untuk 

mengumpulkan sampel 

adalah pengambilan 

sampel purposive, dan 

memperoleh 20 sampel 

dan 80 unit analisis. 

Penelitian ini 

menggunakan beberapa 

metode analisis regresi 

oleh IBM SPSS 23. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tekanan keuangan 

dan leverage secara 

signifikan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap atisme 

konservasi akuntansi. 

Peluang investasi 

yang ditetapkan 

(IOS) tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Kepemilikan 

manajerial secara 

signifikan memiliki 

pengaruh negatif 

pada konservatisme 

akuntansi- ing. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

IOS 

Konservatisme 

akuntansi 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa 

dis- tress dan 

leverage keuangan 

dapat meningkatkan 

implementasi 

konservatisme 

akuntansi. 

Sementara, 

kepemilikan 

manajerial dapat 

menurunkan 

implementasi 

konservatisme 

akuntansi. 

62. Adi Prasetyo 

2010 

 

Pengaruh Set 

Tujuan utama dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menguji secara 

IOS 

CSR 

Pemilihan sampel 

pada 

penelitian ini dilakukan 

dengan 

Hasil empiris dari 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

IOS memiliki 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

IOS 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Peluang Investasi 

Terhadap 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

empiris pengaruh 

set kesempatan 

investasi (IOS) 

tanggung jawab 

(CSR) 

pengungkapan 

sosial perusahaan. 

Ada empat 

indikator yang 

digunakan untuk 

menentukan 

perusahaan 

bertumbuh dan 

perusahaan 

pertumbuhan non. 

Indikator terdiri 

dari: aset-to-book 

pasar, ekuitas pasar 

terhadap nilai buku, 

rasio harga-

menggunakan teknik 

purposive random 

sampling, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Sampel telah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

sekurang-kurangnya 

tahun 2002; 2. Sampel 

terolong dalam industri 

pemanufakturan, 

berdasarkan pengkla- 

sifikasian oleh Bursa 

Efek Indonesia; 3. 

Sampel membuat 

laporan tahunan dengan 

periode yang berakhir 

pada tanggal 31 

Desember; dan 4. 

Sampel terpilih sebagai 

perusahaan yang 

pengaruh signifikan 

terhadap 

pengungkapan CSR. 

Hasilnya telah 

didukung oleh 

meneliti perbedaan 

dari pengungkapan 

CSR antara 

perusahaan 

bertumbuh dan 

perusahaan tidak 

bertumbuh 

CSR  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 



 
 

293 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pendapatan, dan 

rasio total belanja 

modal untuk buku 

total aset. 

 

tergolong perusahaan-

perusahaan yang 

tumbuh 

dan non perusahaan- 

perusahaan yang 

tumbuh 

teknik analisis data 

dalam penelitian ini 

dilakukan melalui 2 

tahap, yaitu: pertama, 

Melakukan uji regresi 

untuk mengukur 

pengaruh variabel set 

peluang investasi 

terhadap variabel 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial, dengan 

persamaan regresi: 

Disclosure = α + β(IOS) 

dummy + ε, dimana, 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Disclosure adalah 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial; IOS adalah 

faktor yang menentukan 

set peluang in (dummy; 

0= Non growth firm, 1= 

growth firm). Kedua, 

Melakukan Uji 

multivariate (yakni: t-

test) untuk meninjau 

lebih mendalam 

mengenai pengaruh IOS 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

63. I Gst. Ngr. Putu 

Adi Suartawan, 

Gerianta Wirawan 

Yasa 

2016 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh 

investment 

opportunity set dan 

investment 

opportunity 

set (MBVE) 

free cash 

flow 

kebijakan 

Jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 25 

perusahaan, dengan 

metode penentuan 

sampel purposive 

sampling. Pengumpulan 

Berdasarkan hasil 

analisis ditemukan 

bahwa investment 

opportunity set 

berpengaruh positif 

pada kebijakan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

investment 

opportunity set 

(MBVE) 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pengaruh 

Investment 

Opportunity Set 

Dan Free Cash 

Flow Pada 

Kebijakan Dividen 

Dan Nilai 

Perusahaan 

free cash flow pada 

kebijakan dividen 

serta implikasinya 

pada nilai 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) periode 

2011-2013. 

 

 

dividen  nilai 

perusahaan 

(tobin’s q) 

data dilakukan melalui 

observasi non 

partisipan. Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah path 

analysis yang 

merupakan perluasan 

dari teknik analisis 

regresi linear berganda 

dividen, menolak 

hipotesis yang 

menyatakan arah 

negatif, free cash 

flow berpengaruh 

positif pada 

kebijakan dividen, 

investment 

opportunity set 

berpengaruh positif 

pada nilai 

perusahaan, free cash 

flow berpengaruh 

positif pada nilai 

perusahaan, 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

pada nilai 

perusahaan, 

Investment 

free cash flow 

kebijakan dividen  

nilai perusahaan 

(tobin’s q) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

opportunity set 

berpengaruh pada 

nilai perusahaan 

melalui kebijakan 

dividen dan free cash 

flow tidak 

berpengaruh pada 

nilai perusahaan 

melalui kebijakan 

dividen. 

64. Luh Putu Novita 

Sartini, 

Ida Bagus Anom 

Purbawangsa 

2014 

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Kebijakan Dividen, 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh keputusan 

investasi, 

kebijakan dividen, 

serta keputusan 

pendanaan terhadap 

nilai perusahaan 

Variabel 

exogenous 

Keputusan 

investasi 

(PER, 

Tobin’s Q, 

ROA) 

 

Variabel 

endogenous 

Penelitian ini dilakukan 

di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan periode 

penelitian tahun 2009-

2011. Sampel dari 

penelitian ini berjumlah 

20 perusahaan. Metode 

penentuan sampel yang 

digunakan adalah 

metode purposive 

Berdasarkan analisis 

data, ditemukan 

bahwa Keputusan 

investasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, 

Keputusan investasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Tobin’s Q  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Serta Keputusan 

Pendanaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

manufaktur.  

 

 

 

 

Kebijakan 

dividen 

(DPR, DY, 

EPS) 

Keputusan 

pendanaan 

(DAR, DER, 

LDR) 

nilai 

perusahaan 

(PBV, PER, 

MBV) 

sampling. Teknik 

analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah path analysis 

atau analisis jalur. 

nilai perusahaan, 

Kebijakan Dividen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

Keputusan 

pendanaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

serta Kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap keputusan 

pendanaan. 

65. Umi Mardiyati,  

Gatot Ahmad,  

Muhammad Abrar,  

2015 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh keputusan 

investasi, 

keputusan 

investasi 

CAP/BVA 

(Capital 

Expenditure 

Metode pengumpulan 

data menggunakan 

metode purposive 

sampling. Jumlah 

sampel yang digunakan 

Hasil penelitian ini 

adalah keputusan 

investasi yang diukur 

dengan capital 

expenditure to book 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

keputusan investasi 

CAP/BVA (Capital 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, Ukuran 

Perusahaan Dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Sektor Manufaktur 

Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2010-2013 

keputusan 

pendanaan, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan. Sampel 

dalam penelitian 

adalah perusahaan 

manufaktur barang 

konsumsi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) periode 

2010-2013.  

 

 

to Book 

Value of 

Asset) 

keputusan 

pendanaan 

(DER) 

ukuran 

perusahaan 

(Log Natural 

(Ln) total 

Aktiva) 

profitabilitas 

(ROE) 

nilai 

perusahaan 

(PBV) 

sebanyak 30 

perusahaan. teknik 

analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

Explanatory Research 

value of asset, 

ukuran perusahaan, 

dan profitabilitas 

secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

diukur dengan PBV, 

keputusan pendanaan 

yang diukur dengan 

DER berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

yang diukur dengan 

PBV, Secara 

simultan variabel 

keputusan investasi, 

keputusan 

Expenditure to 

Book Value of 

Asset) 

keputusan 

pendanaan (DER) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pendanaan, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

66. Lia Uzliawati Nana 

Nofianti 

Dwi Putri Ratnasari 

2016 

 

Struktur Modal , 

Investment 

Opportunity Set , 

Likuiditas Dan nilai 

Perusahaan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

permodalan 

variabel yang 

diukur dengan debt 

to equity ratio 

(DER), peluang 

investasi yang 

ditetapkan terukur 

oleh aset dan 

likuiditas market to 

book ratio (MBA) 

Struktur 

modal 

(DER),  

IOS (MBA) 

Likuiditas 

(Liq) 

Nilai 

perusahaan 

(PBV) 

Populasi penelitian ini 

adalah 39 perusahaan 

perbankan. Purposive 

Sampling digunakan 

sebagai teknik 

pengambilan sampel dan 

29 perusahaan terpilih 

sebagai sampel 

penelitian. Penelitian ini 

menggunakan analisis 

data sekunder dan 

beberapa regresi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

struktur peluang 

modal dan investasi 

yang ditetapkan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai 

likuiditas perusahaan 

dan tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sementara ukuran 

perusahaan sebagai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

DER,  

IOS (MBA) 

 

Nilai perusahaan 

(PBV) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

yang diukur dengan 

rasio berjalan (LIQ) 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

memproyeksikan 

melalui Price to 

Book Value (PBV) 

pada perusahaan 

perbankan yang 

tercatat di bursa 

efek Indonesia 

(BEI) periode 

2009-2013.  

variabel kontrol 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Struktur permodalan 

simultan, peluang 

investasi ditetapkan 

dan efek likuiditas 

secara signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

67. Putri Nyayu 

Khairani 

Isnurhadi, Yuliani, 

Hanafi Agustina 

2018 

 

The Effect Of 

1)untuk 

menjelaskan 

keputusan 

pendanaan dan 

keputusan investasi 

langsung atas nilai 

perusahaan di 

Keputusan 

pendanaan 

(DER) 

keputusan 

investasi 

(MBVA) 

nilai 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

semua perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Indonesia 

Bursa Efek (BEI) 

menurut publikasi 

Beberapa kesimpulan 

yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini 

adalah keputusan 

pendanaan 

(DER), keputusan 

investasi (MBVA), 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

DER),  

IOS (MBA) 

Likuiditas (Liq) 

Nilai perusahaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Funding And 

Investment 

Decisions Toward 

Company Value 

With Dividend 

Policy As The 

Intervening 

Variable On 

Manufacturing 

Sector Listed In 

Indonesia Stock 

Exchange 

perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat pada 

periode Bursa Efek 

2013-2016. 2) 

menjelaskan efek 

keputusan 

pendanaan dan 

keputusan investasi 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

kebijakan dividen 

sebagai variabel 

intervensi di 

perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2013-2016. 

perusahaan 

(PBV)  

kebijakan 

dividen 

(DPR) 

Direktori Pasar Modal 

Indonesia (ICMD) pada 

periode 2013 hingga 

2016 sebanyak 150 

perusahaan. 

Pengambilan sampel 

didasarkan pada metode 

purposive sampling 50 

perusahaan dengan total 

observasi 200 (50 

perusahaan x 4 tahun). 

data sekunder dalam 

bentuk keuangan 

perusahaan 

pada periode 2013 

hingga 2016. Teknik 

analisis jalur regresi 

Penelitian ini 

menggunakan program 

aplikasi (SPSS) versi 23  

dan kebijakan 

dividen (DPR) 

memberikan efek 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Keputusan 

Pendanaan (DER) 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap kebijakan 

dividen (DPR). 

Keputusan investasi 

(MBVA) 

memberikan efek 

positif yang 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

(DPR). Kebijakan 

dividen (DPR) 

(PBV) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

mampu menengahi 

sebagian variabel 

keputusan pendanaan 

(DER) dan keputusan 

investasi (MBVA) ke 

variabel nilai 

korporasi (PBV).  

68. Novien Rialdy 

2018 

 

Pengaruh Struktur 

Modal , Keputusan 

Investasi Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan BUMN 

Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2013 – 

2017 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

modal, keputusan 

investasi dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan BUMN 

periode 2013-2017 

Struktur 

Modal, 

Investasi, 

Kebijakan 

Dividen 

Nilai 

Perusahaan 

Metode penelitian ini 

adalah dengan 

menggunakan metode 

purposive sampling, 

dengan jumlah sampel 

14 perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2013-2017. Metode 

analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi 

linier berganda 

Hasil koefisien 

determinasi struktur 

modal, keputusan 

investasi dan 

kebijakan dividen 

sebesar 30,9 %, 

artinya sebesar 30,9 

% nilai perusahaan 

mampu dijelaskan 

struktur modal, 

keputusan investasi 

dan kebijakan 

dividen. Hasil 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

DER),  

IOS (MBA) 

Likuiditas (Liq) 

Nilai perusahaan 

(PBV) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

struktur modal tidak 

berpengaruh dan 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sedangkan 

keputusan investasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

nilai signifikan 0,003 

dan kebijakan 

dividen berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

dengan nilai 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

signifikan 0,002. 

Secara simultan 

struktur modal, 

keputusan investasi 

dan kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan  

69. Hadi Santoso 

2019  

 

The Impact of 

Investment 

Decision and 

Funding on 

Financial 

Performance and 

Firm Value 

Penelitian ini 

meneliti efek 

keputusan investasi 

dan pemilihan 

sumber dana yang 

sesuai terhadap 

kinerja perusahaan 

dan dampak 

konsekuensinya 

terhadap nilai 

Indikator 

untuk 

mengukur 

struktur aset 

adalah aset 

tetap 

terhadap 

total aset 

struktur 

permodalan 

Studi kasus yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan sub-sektor 

barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 

2010 hingga 2017. 

Analisis jalur adalah alat 

analisis data yang 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa 

struktur aset 

berpengaruh pada 

kinerja keuangan dan 

nilai yang tegas. 

Struktur permodalan 

mempengaruhi 

kinerja keuangan 

namun tidak 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

nilaiperusahaan 

menggunakan PBV  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

perusahaan. 

Penelitian 

dilakukan dalam 

dua bagian. Bagian 

pertama meneliti 

efek keputusan 

investasi pada aset 

jangka panjang 

dengan pendanaan 

jangka panjang 

pada tingkat 

pengembalian dan 

nilai perusahaan. 

Bagian kedua 

meneliti efek 

keputusan investasi 

pada aset jangka 

pendek perusahaan 

dan pendanaan 

untuk kinerja 

menggunaka

n rasio utang 

terhadap 

ekuitas. 

Kinerja 

keuangan 

menggunaka

n indikator 

ROI, 

sedangkan 

nilai 

perusahaan 

menggunaka

n PBV 

digunakan. mempengaruhi nilai 

perusahaan yang 

tegas. Kinerja 

keuangan diukur oleh 

ROI 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

keuangan dan nilai 

perusahaan.  

70. Sitti Murniati, H. 

Abdul Rahman 

Mus, H. 

Baharuddin 

Semmaila, Hj. A. 

Nirwana Nur 

2019 

 

Effect of 

Investment 

Decisions, 

Financing 

Decisions and 

Dividend Policy on 

Profitability and 

Value of The Firm 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

menganalisis efek 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pembiayaan dan 

kebijakan dividen 

baik secara 

langsung maupun 

tidak langsung 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

dimediasi oleh 

profitabilitas. 

 

Variabel 

penelitian 

adalah 

variabel 

eksogen 

yang terdiri 

dari 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pembiayaan 

dan 

kebijakan 

dividen. 

Variabel 

intervensi 

diukur 

berdasarkan 

Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk 

5 tahun, yaitu periode 

2012 hingga 2016 yang 

memenuhi kriteria 62 

perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan 

purposive sampling 

karena pengambilan 

sampel didasarkan pada 

pertimbangan atau 

kriteria tertentu sesuai 

dengan tujuan penelitian 

dengan menggunakan 

teknik pooling data 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

keputusan investasi 

dan keputusan 

pembiayaan 

memiliki efek positif 

dan signifikan 

terhadap 

profitabilitas dan 

nilai perusahaan 

sehingga tujuan 

utama perusahaan 

adalah untuk 

memaksimalkan 

kesejahteraan 

pemilik perusahaan 

dengan 

meningkatkan nilai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pembiayaan dan 

kebijakan dividen 

payout ratio  

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

profitabilitas 

dan variabel 

endogen 

Nilai 

perusahaan  

antara penampang dan 

rangkaian waktu selama 

5 tahun yaitu 2012 

hingga 2016.  

perusahaan melalui 

peningkatan 

profitabilitas, 

sedangkan kebijakan 

dividen memiliki 

efek negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap 

profitabilitas dan 

nilai perusahaan 

secara langsung 

maupun tidak 

langsung. 

71. Egi Putra Utama,  

Farida Titik,  

2018 

 

Firm Size, 

Managerial 

Ownership, And 

Untuk mengetahu 

pengaruh leverage, 

ukuran perusahaan, 

kepemilikan 

manajerial dan 

profitabilitas  

berpengaruh  

Accounting 

Conservatis

m(Conv 

_accrual. 

Conv_accrua

l) 

Leverage, 

Penelitian ini 

menggunakan 

perusahaan subsektor 

telekomunikasi yang 

terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia 

sebagai populasi. 

Berdarkan hasil 

penelitian, leverage, 

ukuran perusahaan, 

kepemilikan 

manajerial dan 

profitabilitas secara 

simultan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

konservatisme 

akuntansi  

 

Perbedaan: 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Profitability To 

Conservatism 

Accounting 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

Company 

Size, 

Managerial 

Ownership, 

Profitability 

Teknik pemilihan 

sampel menggunakan 

purposive sampling 

sehingga diperoleh 5 

perusahaan pada tahun 

2011-2016 dengan 30 

sampel yang 

diobservasi. Metode 

analis yang digunakan 

adalah regresi data panel 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Sedangkan secara 

parsial menunjukkan 

bahwa leverage 

berpengaruh 

signifikan dengan 

arah negatif terhadap 

konservatisme 

akuntansi, ukuran 

perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, 

kepemilikan 

manajerial tidak 

memiliki pengaruh 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, 

profitabilitas 

memiliki pengaruh 

dengan arah negatif 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

72. Joseph Philip 

Kambey 

Isye Pongoh 

Stanny S. Rawung 

2019 

 

Leverage and 

Liquidity On 

Dividend Policy 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh Leverage 

(DER) dan 

Likuiditas (CR) 

terhadap kebijakan 

dividen khususnya 

LQ-45 perusahaan 

manufaktur tercatat 

di Bursa Efek 

Leverage 

(DER) 

likuiditas 

(CR) 

kebijakan 

dividen 

Sampel diambil 

menggunakan metode 

purposive sampling dan 

sampel memenuhi 

kriteria sepuluh 

perusahaan manufaktur. 

Data yang digunakan 

adalah data sekunder, 

yaitu laporan keuangan 

perusahaan yang telah 

go public dan LQ-45 

menunjukkan bahwa 

Leverage (DER) 

memiliki efek negatif 

dan tidak signifikan 

pada dividen dan 

likuiditas (CR) 

memiliki efek positif 

dan tidak signifikan. 

Untuk uji koefisien 

penentuan, nilai R2 

adalah 0,422502 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variable kebijakan 

dividen 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Indonesia  

 

 

yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia pada 

periode Agustus 2017. 

Teknik analisis data 

menggunakan regresi 

data panel 

yang berarti bahwa 

kombinasi variabel 

independen mampu 

menjelaskan variabel 

dependen sama 

dengan 42% 

sedangkan 58% 

sisanya dijelaskan 

oleh faktor lain di 

luar model penelitian 

73. Naki Rahmatullah 

Sufrijady, Azib 

2020 

 

Pengaruh 

Kebijakan Deviden 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Corporate Social 

Responsibility 

Untuk mengetahui 

Pengaruh 

Kebijakan Deviden 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure sebagai 

Moderasi 

Deviden 

Payout Ratio, 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y, Tobin’s Q 

Objek penelitian ini 

adalah perusahaan-

perusahaan non-

financial yang terdaftar 

dalam Indeks SRI-

KEHATI periode 2015-

2017. Teknik penelitian 

sampel dilakukan 

dengan menggunakan 

metode purposive 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial, DPR 

dan CSR mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan, 

Dengan adanya 

variabel CSR sebagai 

moderasi 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel 

Deviden Payout 

Ratio, Corporate 

Social 

Responsibility, 

Tobin’s Q  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Disclosure sebagai 

Moderasi 

sampling dan diperoleh 

sampel penelitian 

sebanyak 8 perusahaan 

dengan 32 pengamatan. 

Jenis data yang 

digunakan adalah data 

sekunder berupa laporan 

keuangan dan laporan 

harga saham yang 

diperoleh dari 

www.idx.co.id. Alat uji 

analisis data dalam 

penelitian ini 

menggunakan analisis 

uji hipotesis uji T 

dengan menggunakan 

SPSS 16 

mempengaruhi serta 

memperkuat 

hubungan DPR 

terhadap Nilai 

Perusahaan. Hal ini 

terlihat dari kenaikan 

koefisien determinasi 

sebesar 1% setelah 

dimasukkan nya 

variabel CSR. 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

74. Sugeng Sulistiono, 

Yusna Yusna  

2020 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

memeriksa dan 

Keputusan 

pendanaan 

(DER) 

Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek 

Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa 

efek tidak langsung 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 

Analysis of the 

Effect of Funding 

Decision and 

Dividend Policy on 

the Firm Value and 

Investment 

Decision as 

Mediation (Study 

on Manufacturing 

Companies in 

Indonesia Stock 

Exchange) 

 

menganalisis, 

Pertama efek 

langsung dari 

keputusan 

keuangan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai tegas, 

kedua efek tidak 

langsung dari 

keputusan 

keuangan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

keputusan investasi 

sebagai variabel 

mediasi. 

 

Keputusan 

investasi 

(MVE / BE) 

Kebijakan 

dividen 

(DPR) 

Nilai 

perusahaan 

(Tobin’s q) 

Indonesia (BEI) selama 

periode 2014 hingga 

2017. Pendataan 

dilakukan dengan 

menggunakan purposive 

sampling sedangkan 

penduduk dipilih 

berdasarkan kriteria 

kependudukan. Firma 

yang terlibat sebagai 

sampel penelitian 

dengan jumlah tersebut 

adalah 72 perusahaan. 

Metode analisis data 

adalah beberapa analisis 

regresi dan Sobel Test 

digunakan untuk 

menguji variabel 

mediasi 

dari keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

dengan keputusan 

investasi karena 

mediasi pada nilai 

perusahaan 

signifikan 

 

Keputusan 

pendanaan (DER) 

Keputusan investasi 

(MVE / BE) 

Kebijakan dividen 

(DPR) 

Nilai perusahaan 

(Tobin’s q) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

75. Melissa Kurniawan Penelitian ini konservatism Dengan menggunakan penelitian ini Persamaan:  



 
 

313 
 

No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Daryanto Hesti 

Wibowo 

2007 

 

Analysis on 

Accounting 

Conservatism And 

CSR Disclosures 

Of Indonesian 

Banks Listed On 

IDX From 2004 To 

2007 

menyelidiki apakah 

perusahaan 

Indonesia secara 

internal termotivasi 

untuk secara 

sukarela melakukan 

agenda tanggung 

jawab sosial 

mereka. Pertama, 

penelitian ini 

mengkaji 

konservatisme 

dalam praktik 

pelaporan keuangan 

bank Indonesia. Ini 

juga menganalisis 

hubungan antara 

konservatisme dan 

pengungkapan 

CSR. 

e dan 

pengungkapa

n CSR 

21 bank Indonesia yang 

go public pada tahun 

2003-2007 sebagai 

sampel, penelitian ini 

melakukan analisis 

konten pada laporan 

keuangan mereka untuk 

mengukur 

konservatisme dan 

indeks pengungkapan 

CSR 

mengungkapkan 

bahwa bank-bank 

Indonesia rata-rata 

konservatif dalam 

pelaporan keuangan 

mereka. Penelitian 

ini juga memberikan 

peringkat bank yang 

sedang dipelajari 

dalam hal 

konservatisme. 

Analisis lebih lanjut 

menunjukkan bahwa 

tidak ada bukti yang 

jelas untuk 

mendukung 

hubungan antara 

konservatisme dan 

pelaporan CSR bank 

Indonesia. Secara 

Pada penggunaan 

variable: 

konservatisme dan 

pengungkapan CSR 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

keseluruhan, 

penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa praktik 

pengungkapan CSR 

di bank Indonesia 

didorong oleh 

peraturan 

pemerintah. 

Penelitian ini tidak 

menemukan motif 

internal bank sampel 

dalam 

mengungkapkan 

kegiatan CSR 

mereka secara 

sukarela. 

76. Zulfa Rosharlianti 

2018 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengkaji pengaruh 

Prudence, 

Family 

Ownership, 

Variabel nilai 

perusahaan diukur 

dengan menggunakan 

Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) 

prudence dan family 

Persamaan:  

Pada p       

enggunaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Pengaruh Prudence 

Dan Family 

Ownership 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Kebijakan Dividen 

Sebagai Variabel 

Intervening 

prudence dan 

family 

ownership terhadap 

nilai perusahaan 

dengan kebijakan 

dividen sebagai 

variabel intervening 

di perusahaan 

keluarga yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2011 –

2015. 

Nilai 

Perusahaan 

dan 

Kebijakan 

Dividen. 

 

Tobin’s Q. Variabel 

intervening yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

kebijakan dividen yag 

diukur dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

Penelitian ini 

menggunakan sampel 67 

perusahaan keluarga 

yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2011 –2015. 

Teknik analisis yang 

digunakan adalah 

regresi berganda dan 

analisis jalur (path 

analysis) dengan SPSS 

20 

ownership secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen, (2) prudence 

tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen, (3) family 

ownership 

berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen, (4) prudence 

dan family 

ownership secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, (5) 

prudence 

berpengaruh 

indikator  

Nilai Perusahaan 

dan Kebijakan 

Dividen  

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

terhadap nilai 

perusahaan, (6) 

family ownership 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, (7) 

kebijakan dividen 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, (8) 

kebijakan dividen 

merupakan variabel 

intervening. Temuan 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen 

adalah variabel 

intervening antara 

prudence dan family 

ownership secara 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

simultan terhadap 

nilai perusahaan 

dengan nilai 

pengaruh tidak 

langsung sama 

dengan nilai 

pengaruh langsung 

(0,088 = 0,088) 

77. Basuki, Indra 

Gunawan  

Siregar 

 

2019 

 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Dan 

Prudent Akuntansi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui secara 

empiris bagaimana 

faktor-faktor tata 

kelola empiris 

terdiri dari 

kepemilikan, 

kepemilikan 

kelembagaan, 

ukuran dewan 

komisaris dan 

Managerial 

ownership, 

Institutional 

Ownership, 

board size, 

firm value 

Populasi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2014-2017. Metode 

pengambilan sampel 

yang digunakan adalah 

purposive sampling 

dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

kelembagaan dan 

ukuran dewan 

komisaris tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Sementara akuntansi 

yang bijaksana 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Nilai perusahaan  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Perusahaan 

Manfaktur 2014-

2017 

akuntansi yang 

bijaksana untuk 

peningkatan nilai 

perusahaan. 

Kehadiran tata 

kelola perusahaan 

dalam pemulihan 

krisis di Indonesia 

mutlak diperlukan.  

 

 

berdasarkan variabel 

penelitian 

memiliki efek negatif 

yang signifikan pada 

nilai perusahaan. 

78. Adrian (Wai Kong) 

Cheung 

May Hu 

Jörg Schwiebert 

2013 

 

Corporate Social 

Responsibility and 

Dividend Policy 

Makalah ini 

menguraikan dan 

menguji dua 

pandangan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

(CSR) dan 

kebijakan dividen.  

CSR dan 

kebijakan 

dividen. 

Sampel awal terdiri dari 

semua pengamatan 

tahun perusahaan yang 

mencakup periode 

1991–2010. Setelah 

mengecualikan 

perusahaan keuangan 

(kode SIC 6000–6999) 

dan utilitas (kode SIC 

Makalah ini 

menguraikan dan 

menguji dua 

pandangan tanggung 

jawab sosial 

perusahaan (CSR) 

dividen. Pandangan 

pertama berpendapat 

bahwa perusahaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

CSR dan kebijakan 

dividen. 

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

4400–4999), sampel 

disaring lebih lanjut 

dengan persyaratan 

bahwa semua 

perusahaan yang akan 

dimasukkan tidak boleh 

memiliki aset buku 

negatif atau nol, dan 

tidak ada nilai yang 

hilang untuk variabel 

utama. 

cenderung membayar 

lebih sedikit dividen 

karena kegiatan CSR 

menurunkan biaya 

ekuitas, mendorong 

perusahaan untuk 

berinvestasi atau 

menimbun uang 

tunai daripada 

membayar dividen. 

Pandangan kedua 

menunjukkan bahwa 

kegiatan CSR adalah 

proyek NPV positif 

yang meningkatkan 

pendapatan dan 

karenanya 

pembayaran dividen. 

Pandangan pertama 

(kedua) memprediksi 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

bahwa perusahaan 

dengan keterlibatan 

yang lebih kuat 

dalam kegiatan CSR 

harus dikaitkan 

dengan pembayaran 

dividen yang lebih 

rendah (lebih tinggi). 

Temuan ini 

mendukung tampilan 

kedua dan kuat. 

79. Sherrin Tjandra1,  

Santi Yopie 

2020 

 

Pengaruh Struktur 

Kepemilika, 

Kebijakan Hutang 

Dan Corporate 

Social 

Studi ini 

bermaksud 

melaksanakan 

pengujian data 

pengaruh struktur 

kepemilikan, 

kebijakan hutang, 

corporate social 

responsibility 

Struktur 

kepemilikan 

yang dipilih 

untuk 

digunakan 

pada studi ini 

yakni adalah 

kepemilikan 

manajerial 

Studi ini mengambil 

data sekunder berbentuk 

laporan tahunan sebuah 

entitas public atau 

perusahaan public yang 

diolah dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Rentang waktu 

pengambilan data adalah 

Hasil pengujian data 

membuktikan bahwa 

kepemilikan seorang 

manajer dan institut 

beserta kebijakan 

hutang bersignifikan 

positif pada 

kebijakan dividen. 

Kepemilikan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

kebijakan hutang, 

corporate social 

responsibility 

terhadap kebijakan 

dividen  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Responsibility 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

terhadap kebijakan 

dividen. 

 

maupun penurunan 

tidak ada pengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen 

dan 

institusional 

kebijakan 

hutang, 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

2014-2018. Prosedur 

dalam pemilihan dan 

pengambilan sampel 

yakni menerapkan 

metode purposive 

sampling dan proses 

pengujian serta analisis 

data 

manajerial tinggi 

akan membuat pihak 

manajerial 

berperilaku 

oportunistik untuk 

meninggikan 

pembayaran dividen, 

kepemilikan 

institusional akan 

berada dibawah 

pengawasan yang 

ketat sehingga pihak 

manajemen harus 

mengikuti kemauan 

pemegang saham. 

Semakin tinggi 

hutang akan 

mengakibatkan 

pendapatan yang 

diterima harus 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

disisihkan untuk 

pelunasan hutang. 

Corporate social 

responsibility tidak 

ditemukan adanya 

pengaruh yang 

signifikan pada 

kebijakan dividen 

dikarenakan 

kenaikan 

pengungkapan 

80. Mohamad Adam,  

Taufik,  

Dwidila Artika 

2015 

 

Kebijakan Dividen, 

Tanggung Jawab 

Sosial, Dan Nilai 

Perusahaan Badan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui : 

Pengaruh 

Kebijakan Dividen 

dan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) secara 

Kebijakan 

Dividen 

(DPR) 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y (CSR) 

(CSRDI) 

nilai 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 20 

perusahaan- perusahaan 

BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah purposive 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

Kebijakan Dividen 

dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

secara parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Kebijakan Dividen 

(DPR) 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) (CSRDI) 

nilai perusahaan. 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Usaha Milik 

Negara 

parsial dan secara 

simultan terhadap 

nilai perusahaan. 

perusahaan.(

Tobin’s q) 

sampling Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 

8 perusahaan selama 

periode 2010-2013. 

Analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

regresi linear berganda 

Kebijakan Dividen 

dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

(Tobin’s q) 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

81. Nurfina 

Pristianingrum 

2017 

 

Pengaruh Ukuran, 

Profitabilitas, Dan 

Pengungkapan CSR 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

pengungkapan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

  

Nilai 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pengungkapa

n CSR, 

Ukuran 

Perusahaan,  

Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda 

dengan bantuan 

software SPSS. Populasi 

dalam penelitian ini 

yaitu seluruh perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 

2015. Pemilihan Sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

: (1) variabel ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan; (2) 

variabel profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan; (3) 

variabel 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variable: 

Nilai Perusahaan,  

Pengungkapan CSR 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

penelitian menggunakan 

purposive sampling dan 

diketahui jumlah sampel 

yang digunakan 

sebanyak 45 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 

2015 

pengungkapan CSR 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan; dan (4) 

secara keseluruhan 

variabel ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

pengungkapan CSR 

berpengaruh secara 

bersama sama 

terhadap nilai 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesi 

82. Mainatul Ilmi, 

Alwan Sri Kustono,  

Yosefa Sayekti 

2017 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis efek 

langsung dari tata 

Good 

corporate 

governance 

CSRD 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

analisis jalur. Populasi 

dalam penelitian ini 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

(1) Tata kelola 

perusahaan yang baik 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

CSRD 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 

Effect Of Good 

Corporate 

Governance, 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure And 

Managerial 

Ownership To The 

Corporate Value 

With Financial 

Performance As 

Intervening 

Variables: Case On 

Indonesia Stock 

Exchange 

kelola perusahaan 

yang baik, 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial, dan 

kepemilikan 

manajerial atas 

nilai perusahaan, 

serta 

untuk menganalisis 

efek tidak langsung 

dari tata kelola 

perusahaan yang 

baik, 

pengungkapan 

tanggung jawab, 

dan kepemilikan 

manajerial atas 

nilai perusahaan 

melalui kinerja 

kinerja 

keuangan 

Kepemilikan 

manajerial 

nilai 

perusahaan 

adalah semua 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

pada 2011-2015, dengan 

anggota populasi adalah 

146 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

purposive sampling, 

kemudian diperoleh 61 

perusahaan yang 

memenuhi kriteria, 

sehingga total sampel 

adalah 310 observasi 

(tahun-firma). 

(Good corporate 

governance/GCG) 

memiliki efek positif 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan. (2) 

Pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan. (3) 

Kepemilikan 

manajerial tidak 

mempengaruhi 

kinerja keuangan 

perusahaan. (4) Tata 

kelola perusahaan 

nilai perusahaan 

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

keuangan.  yang baik 

(goodcorporate 

governance/GCG) 

memberikan efek 

positif yang 

signifikan terhadap 

nilai korporasi. (5) 

Pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

(CSRD) tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. (6) 

Kepemilikan 

manajerial tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. (7) 

Kinerja keuangan 

memiliki efek positif 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

yang signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

83. Ery Yanto 

2018 

 

Effect of Corporate 

Social 

Responsibility and 

Good Corporate 

Governance on the 

Value of Company 

with Profitability as 

Moderating 

Variables 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisi 

pengaruh 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

dan Good 

Corporate 

Governance 

terhadap nilai 

profitabilitas 

perusahaan sebagai 

variabel moderasi 

untuk perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

CSR 

Good 

Corporate 

Governance  

nilai 

perusahaan 

profitabilitas 

(moderating) 

Jenis penelitian asosiasi 

dengan menggunakan 

teknik analisis purposive 

sampling. Populasi 

dalam penelitian ini 

adalah perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 

2010-2012. Sampel 

yang diambil sebanyak 

91 perusahaan = 273 

observasi. Analisis 

menggunakan regresi 

linier berganda. 

Pengujian hipotesis 

menggunakan uji t dan 

uji F 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

dan Good Corporate 

Governance yang 

dimoderasi 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

CSR 

nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Efek Indonesia 

selama periode 

2010-2012. 

84. Muhamad Iqba 

Rio Johan Putra 

2018 

 

Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility Dan 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Perencanaan Pajak 

Sebagai Variabel 

Moderating  

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

menguji pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility(CSR

) dan Good 

Corporate 

Governance(GCG) 

terhadap nilai 

perusahaan. Dalam 

penelitian ini, 

peneliti juga 

memasukkan 

perencanaan pajak 

sebagai variabel 

moderasi yang 

menguji dua 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y  

Good 

Corporate 

Governance 

nilai 

perusahaan 

 

perencanaan 

pajak sebagai 

variabel 

moderasi 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode deskriptif 

kuantitatif dengan 

menggunakan alat 

Stata13. Untuk tujuan 

penelitian ini, 

pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menggunakan 25 

perusahaan yang 

terdaftar index SRI 

KEHATI periode 2012- 

2016, tehnik 

pengambilan sampel 

menggunakan purposive 

sampling dan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

(1) CSR terhadap 

nilai perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan ,(2) 

komisaris 

independen terhadap 

nilai perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan,(3) 

kepemilikan 

institusional terhadap 

nilai perusahaan 

berpengaruh 

positif(4)perencanaa

n pajak terhadap nilai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel 

Corporate Social 

Responsibility  

Good Corporate 

Governance 

nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

variabel 

independen 

terhadap nilai 

perusahaan. 

signifikan,. 

 

mendapatkan 13 

perusahaan sebagai 

objek sampel penelitian. 

perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan. 

Sedangkan 

perencanaan pajak 

sebagai variabel 

moderating tidak 

dapat memperkuat 

atau memperlemah 

hubungan antar 

variabel independen 

dengan dependen 

85. Jaja Suteja, Annisa 

Nur Mayasari  

2017 

 

Is Investment 

Policy Value-

Enhancing through 

CSR Disclosure? 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengaruh kebijakan 

pendanaan, dividen, 

dan investasi 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

pengungkapa

n CSR; nilai 

perusahaan; 

kebijakan 

dividen; 

kebijakan 

pendanaan; 

kebijakan 

Sampel yang dipilih 

berjumlah 6 perusahaan 

properti, real estate dan 

konstruksi yang 

terdaftar di BEI periode 

2012-2016 secara 

purposive sampling. 

Analisis data 

Hasil analisis 

kebijakan pendanaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

kebijakan dividen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

pengungkapan 

CSR; nilai 

perusahaan; 

kebijakan dividen; 

kebijakan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

pengaruh 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

(CSR) sebagai 

variabel moderasi 

dalam hubungan 

antara kebijakan 

investasi dan nilai 

perusahaan.  

 

 

investasi menggunakan 

moderated regression 

analysis. 

nilai perusahaan, dan 

kebijakan investasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Pengungkapan CSR 

terbukti secara 

signifikan sebagai 

variabel pemoderasi 

hubungan antara 

kebijakan investasi 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengungkapan CSR 

harus 

dipertimbangkan 

sebagai akibat dari 

pelaksanaan 

keputusan tersebut. 

Perusahaan properti, 

pendanaan; 

kebijakan investasi  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

real estate dan 

konstruksi harus. 

lebih menyadari 

pentingnya 

penerapan corporate 

social responsibility 

untuk peningkatan 

nilai perusahaan. 

Pengungkapan CSR 

harus 

dipertimbangkan 

sebagai akibat dari 

pelaksanaan 

keputusan tersebut 

86. Akhmadi 

Bambang 

Mahmudi,  

2020 

 

Faktor-faktor yang 

Penelitian ini 

bertujuan 

membangun model 

penelitian untuk 

mengatasi gap yang 

terjadi pada 

Variabel 

dalam 

penelitian ini 

mencakup 

kebijakan 

dividen 

Populasi penelitian ini 

berjumlah 69 

perusahaan. Sedangkan 

sampel ditetapkan 

sebanyak 20 perusahaan 

dalam indeks LQ-45, 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

Kebijakan dividen 

memiliki sifat 

hubungan yang 

searah signifikan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

dividend pay out 

ratio (DPR),  

Nilai perusahaan 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Memperkuat dan 

Memperlemah 

Nilai Perusahaan 

 

 

pengaruh kebijakan 

dividen terhadap 

nilai perusahaan 

dengan 

menyertakan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

moderasi.  

 

 

sebagai 

variabel 

independen 

diukur 

dengan 

dividend pay 

out ratio 

(DPR), yaitu 

rasio antara 

dividend per 

lembar 

saham 

dengan laba 

perlembar 

saham, 

Harmono 

(2011). Nilai 

perusahaan 

sebagai 

variabel 

ditetapkan dengan 

teknik purposive 

sampling, Analisa data 

menggunakan statistik 

deskriptif, regresion 

moderating analysis, uji 

asumsi klasik, uji parsial 

dan uji moderasi. 

 

Alat analisa untuk 

memenuhi unsur 

goodness of fit model 

menggunakan uji asumsi 

klasik 

mencakup uji 

normalitas; uji 

multikolienaritas; uji 

heteroskedastisitas; uji 

autokorelasi; dan uji 

linieritas. Path analysis 

terhadap nilai 

perusahaan. Begitu 

pula dengan kinerja 

profitabilitas 

perusahaan- 

perusahaan dalam 

indek LQ45, 

memiliki sifat 

hubungan yang 

searah signifikan. 

Kinerja profitabilitas 

pada perusahaan-

perusahaan dalam 

indek LQ45 bukan 

merupakan variabel 

yang dapat 

memberikan respon 

kuat baik terhadap 

penguatan atau 

pelemahan kebijakan 

PBV 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

dependen 

diukur 

dengan price 

to book value 

(PBV), yaitu 

rasio antara 

harga per 

lembar 

saham 

dengan nilai 

buku 

perlembar 

saham, 

Stiyarini dan 

Santoso 

(2016). 

Sedangkan 

profitabilitas 

sebagai 

variabel 

untuk menguji 

hubungan langsung dan 

tidak langsung, 

moderating regression 

analaysis (MRA), dan 

uji hipotesis. 

dividen maupun nilai 

perusahaan. 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

moderasi 

diukur 

dengan 

return on 

Asset 

(ROA), yaitu 

rasio antara 

laba setelah 

pajak dengan 

total altiva 

87. Ida Zuraida, 

2019 

 

Pengaruh Struktur 

Modal, Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Tujuan penelitian 

adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

modal, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Struktur 

Modal, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Kebijakan 

Dividen, 

Nilai 

Perusahaan 

 

Penelitian dilakukan di 

perusahaan otomotif 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Data 

yang digunakan yaitu 

data sekunder berupa 

laporan keuangan 

tahunan. Metode 

analisis data kuantitaf 

dan kualitatif 

Hasil penelitian 

secara parsial 

menunjukan variabel 

struktur modal dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

variabel profitabilitas 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Kebijakan Dividen, 

Nilai Perusahaan  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

 

  

mengunakan SPSS 

sebagai alat ukur. 

Teknik analisis data 

mengunakan uji 

simultan dan uji parsial 

pada laporan keuangan 

tahunan perusahaan 

otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

dan kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

sedangkan pengujian 

secara simultan 

variabel struktur 

modal, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

berpenngaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

penelitian 

88. Gema Fajar 

Ramadhan Fitria 

Husnatarina 

Leliana Maria 

Angela 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh kebijakan 

Nilai 

Perusahaan, 

Kebijakan 

Hutang, 

Kebijakan 

Populasi penelitian ini 

sebanyak 81 perusahaan 

kelompok LQ 45 yang 

listing dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

selama periode 2012-

2016 kebijakan 

hutang tidak 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Nilai Perusahaan, 

Kebijakan Hutang, 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

2018 

 

Pengaruh 

Kebijakan Hutang 

dan Kebijakan 

Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Kelompok LQ 45 

yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2012-2016 

hutang dan 

kebijakan deviden 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

Dividen (BEI) periode 2012-

2016. Dengan 

menggunakan metode 

purposive sampling 

diperoleh sebanyak 16 

sampel. Analisis regresi 

sederhana digunakan 

dalam penelitian ini 

untuk melihat pengaruh 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen secara 

individu 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. Dan 

kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

Kebijakan Dividen  

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

89. Djayani Nurdin and 

Muhammad Yunus 

Kasim 

2018 

 

Moderator Effect of 

Corporate 

Penelitian ini 

berfokus pada 

penyelidikan 

moderat tata kelola 

perusahaan dan 

kinerja keuangan di 

terkait kebijakan 

Endogen 

Firm Value 

 

Eksogen 

Financial 

Performance 

 

Penelitian ini 

menggunakan survei 

dengan metode 

pendekatan penjelasan 

Moderated Regression 

Analysis (MRA) dan 2 

SLS dengan data panel. 

Penelitian ini 

menghasilkan lima 

temuan empiris. 

Pertama, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Firm Value 

Dividend Policy  

 

Perbedaan: 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Governance on the 

Relationship of 

Financial 

Performance and 

Dividend Policy, 

and Its Impact on 

Firm Value in 

Indonesia Stock 

Exchange 

dividen dan 

dampaknya 

terhadap nilai 

perusahaan di 

Bursa Efek 

Indonesia..  

 

 

Mediation 

Dividend 

Policy  

 

Moderating 

Corporate 

Governance 

 

Control  

Firm size  

Sale 

Firm Age 

Metode estimasi 

menggunakan 

Generalized Least 

Squares (GLS). 

Penelitian ini 

menggunakan 

perusahaan manufaktur 

data sekunder yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, untuk periode 

pengamatan dari tahun 

2006 hingga 2015 

kebijakan dividen, 

kedua, tata kelola 

perusahaan 

umumnya tidak dapat 

memoderasi 

hubungan kinerja 

keuangan dan 

dividen kebijakan 

pembangunan. 

Ketiga, kinerja 

keuangan yang 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

Keempat, tata kelola 

perusahaan 

umumnya tidak dapat 

memoderasi 

hubungan yang 

bernilai tegas dan 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

kinerja keuangan 

perusahaan. Kelima, 

kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai tegas. Keenam, 

kebijakan dividen 

tidak dapat 

memediasi kinerja 

keuangan hubungan 

dengan nilai tegas 

90. Feby Ashary Muh. 

Yunus Kasim 

2019 

 

Pengaruh 

Kebijakan Dividen 

Dan Leverage 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Pengaruh 

Kebijakan Dividen 

dan Leverage 

Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pada Sektor 

Kebijakan 

Dividen 

Leverage 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan  

 

Good 

Corporate 

Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 

130 perusahaan. Sampel 

penelitian berjumlah 17 

perusahaan dengan 

menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Alat analisis yang 

digunakan ialah regresi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kebijakan dividen 

(DPR) dan leverage 

(DER) secara 

simultan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

indikator  

Kebijakan Dividen  

Nilai Perusahaan  

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

GCG Sebagai 

Moderasi 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

dengan Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

Sebagai Variabel 

Moderasi Periode 

2013-2017.  

 

 

 

Governance 

(GCG) 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi 

data panel dan Moderate 

Regression Analysis 

(MRA). 

perusahaan (Q). 

Pengujian secara 

parsial menunjukkan 

kebijakan dividen 

dan leverage 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sedangkan GCG 

(KM) sebagai 

moderasi 

memperlemah 

hubungan antara 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan maupun 

leverage terhadap 

nilai perusahaan 

dan objek 

penelitian 

91. Putu Riska Amanda Penelitian ini corporate Penelitian ini Hasil penelitian ini Persamaan:  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Dewi 

I.G.A.M Asri 

Dwija Putri 

2017 

 

Pengungkapan CSR 

Dan Good 

Corporate 

Governance 

Sebagai 

Pemoderasi 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh kebijakan 

dividen pada nilai 

perusahaan dengan 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility dan 

good corporate 

governance sebagai 

pemoderasi pada 

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Periode 

2012-2015.  

social 

responsibility 

 

good 

corporate 

governance 

(moderasi) 

 

nilai 

perusahaan 

mengambil data pada 

Bursa Efek Indonesia 

dengan metode 

pengumpulan data 

sekunder. Jumlah 

sampel yang dianalisis 

sebanyak 36 amatan, 

dan menggunakan 

metode pengambilan 

data penelitian dengan 

teknik Purposive 

Sampling. Data yang 

telah valid dan reliable, 

memenuhi uji yaitu uji 

asumsi klasik dan teknik 

analisis MRA dengan 

menggunakan software 

SPSS. 

memberikan bukti 

bahwa: 1) kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh pada 

nilai perusahaan. 2) 

Corporate Social 

Responsibility 

memoderasi 

pengaruh kebijakan 

dividen pada nilai 

perusahaan, 

sedangkan 3) Good 

Corporate 

Governance tidak 

memoderasi 

pengaruh kebijakan 

dividen pada nilai 

perusahaan 

 

Pada penggunaan 

indikator  

corporate social 

responsibility 

nilai perusahaan 

 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

92. Muhammad Penelitian ini Profitabilitas Populasi dalam Hasil penelitian Persamaan:  
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No 
Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 
Tujuan Penelitian Variabel Metode Penelitian 

Hasil & Temuan 

Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

Tamrin,  

H. Rahman Mus, 

Sudirman, Aryati 

Arfah 

2017 

 

Effect Of 

Profitability And 

Dividend Policy On 

Corporate 

Governance And 

Firm Value: 

Evidence From The 

Indonesian 

Manufacturing 

Sectors 

bertujuan untuk 

menganalisis efek 

Profitabilitas dan 

Struktur Tata 

Kelola Perusahaan 

terhadap kebijakan 

dividen dan 

dampaknya 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

GCG 

kebijakan 

dividen nilai 

perusahaan. 

 

penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

sebanyak 146 

perusahaan. Sampel 

penelitian sebanyak 58 

perusahaan, periode 

2013 hingga 2015. 

Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

adalah purposive 

sampling. Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

WrapPLS 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas 

memiliki efek negatif 

dan signifikan pada 

kebijakan dividen. 

Profitabilitas 

memiliki efek negatif 

dan signifikan pada 

nilai perusahaan. 

Profitabilitas adalah 

efek negatif dan 

tidak signifikan pada 

nilai perusahaan 

sebagai kebijakan 

dividen yang 

dimediasi. Struktur 

tata kelola 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Pada penggunaan 

indikator  

kebijakan dividen 

nilai perusahaan. 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 
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terhadap kebijakan 

dividen. Struktur tata 

kelola perusahaan 

memiliki efek positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Struktur 

tata kelola 

perusahaan memiliki 

efek positif dan tidak 

signifikan pada nilai 

perusahaan sebagai 

kebijakan dividen 

yang dimediasi. 

Kebijakan dividen 

adalah efek positif 

dan tidak signifikan 

pada nilai perusahaan 

93. Saparila 

Worokinasih 

tujuan penelitian 

mereka adalah 

CSR 

Nilai 

Jenis penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, 

menyimpulkan 

bahwa 

Persamaan:  

Pada penggunaan 
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Baru 

Persamaan & 

Perbedaan  

(2020) 

 

The Mediating 

Role of Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) Disclosure 

on Good Corporate 

Governance (GCG) 

and Firm Value. 

untuk menentukan 

pengaruh GCG dan 

CSR terhadap nilai 

perusahaan.  

Perusahaan menggunakan sampel 

dari 13 perusahaan 

pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-

2017  

 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

(CSR) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

variabel;  

CSR 

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

Teknik analisis data 

dan objek 

penelitian 

94. Mulyanto Nugroho 

2020 

 

Corporate 

Governance and 

Firm Performance 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

membahas dan 

menganalisis 

ilmiah, 

makroekonomi, 

manajemen risiko 

keuangan, 

pandangan audit, 

pengembalian 

Going 

Concern 

Audit 

Opinion 

Good 

Corporate 

Governance 

Stock 

Returns 

Financial 

Penelitian ini 

merupakan analisis 

sebab akibat empiris 

yang dilakukan terhadap 

147 perusahaan 

manufaktur yang 

tercatat di bursa efek 

Indonesia dengan 

parameter yang diaudit 

selama tiga tahun 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ada empat hipotesis 

yang tidak 

signifikan. Hasil 

penelitian 

menunjukkan: 

Makroekonomi tidak 

berpengaruh besar 

terhadap Manajemen 

Persamaan:  

Pada penggunaan 

variabel;  

Makro ekonomi 

Investment 

Decisions  

Funding Decisions 

Nilai perusahaan 

 

Perbedaan: 
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saham, keputusan 

investasi, 

keputusan 

pendanaan, dan 

GCG sebagai 

moderator. 

Risk 

Management 

Investment 

Decisions 

Funding 

Decisions 

berturut-turut yang 

dimulai pada tahun 

2015, 2016 dan 2017. 

Metodologi penelitian 

menggunakan Smart 

Partial Least Square 

(PLS)  

Risiko Keuangan, 

Tata Kelola 

Perusahaan yang 

Baik (Good 

Corporate 

Governance/GCG) 

tidak berdampak 

signifikan terhadap 

Opini Audit Going 

Concern. 

Pengembalian Saham 

tidak berpengaruh 

signifikan pada Opini 

Audit Going 

Concern; GCG tidak 

memoderasi dampak 

Stock Return on 

Going Concern Audit 

Opinion ketika 

tingkat signifikansi 

Variabel penelitian 

objek penelitian 
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adalah lima persen 
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HASIL OUTPUT PENELITIAN 

(PENGOLAHAN DATA PLS) 
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Lampiran 2: Hasil Output Penelitian (Pengolahan Data PLS) 

   Convergent Validity  
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Convergent validity setelah modifikasi 

Setelah membuang indikator yang memiliki outer loading kurang dari 0.5 didapatkan hasil sebagai berikut. 
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 Discriminant validity  
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 Composite Reliability 
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 Goodness of Fit Model 
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Pengujian Hipotesis Inner Model/ Model Struktural 
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 Pengaruh tidak langsung  
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