
1 
 

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, CAPITAL 
EXPENDITURE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 
THE INFLUENCE OF DIVIDEND POLICY, CAPITAL 
EXPENDITURE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
ON FIRM VALUE 
 
 
NELSON PANJAITAN 
8335082863 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh 
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
 
 
 
 
Program Studi S1 Akuntansi 
Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2013 
 



ii 
 

 

 

 



iii 
 

iii 
 

 

 

 



iv 
 

iv 
 

 

ABSTRAK 
 
 

Nelson Panjaitan, 2012: Pengaruh Kebijakan Dividen, Capital Expenditure, dan 
Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan- 
perusahaan yang terdaftar sebagai Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 
dari tahun 2007-2009  
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dividen, capital expenditure, 
dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Faktor-faktor yang 
diuji dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, capital expenditure, dan 
corporate social responsibility sebagai variable independen sedangkan nilai 
perusahaan sebagai variable dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari 66 
perusahaan yang terdaftar sebagai Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 
dari tahun 2007-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan cara membuat suatu daftar (checklist) pengungkapan sosial, selain 
itu juga dengan metode studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
mempelajari data sekunder berupa Laporan Tahunan Perusahaan / laporan 
keuangan dari situs BEI yaitu www.idx.co.id. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian 
hipotesis secara stimultan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu 
mengetahui kebijakan dividen, capital expenditure, dan corporate social 
responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian 
secara parsial menunjukkan kebijakan dividen dan corporate social responsibility 
yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi tidak ditemukan bukti 
bahwa capital expenditure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 

 
Nelson Panjaitan, 2012: The Influence of Dividend Policy, Capital Expenditure, 
and Corporate Social Responsibility Against Firm Value on companies listed 
stocks LQ-45 index in Indonesia Stock Exchange from the year 2007-2009. 
 
This study aims to determine the influence of dividend policy, capital expenditure, 
and corporate social responsibility Against Firm Value. The factors examined in 
this study is the dividend policy, capital expenditure, and corporate social 
responsibility as an independent variable while the value of the company as the 
dependent variable. The research sample consisted of 66 companies registered as 
LQ-45 Stock Index in Indonesia Stock Exchange from the year 2007-2009. The 
data used in this study are secondary data and the data collection methods used in 
this research is to make a list (checklist) on social disclosure items, and use the 
method of study documentation. Analysis tool used is multiple linear regression 
analysis at a significance level 5%. The results of stimultaneoys hypothesis testing 
showed that the three independent variables is dividend policy, capital 
expenditure, and corporate social responsibility affect to firm value. Meanwhile, 
the partial results indicate dividend policy and corporate social responsibility 
affecting firm value. However, no evidence that capital expenditure affect to firm 
value. 
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