
 
 

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN 
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 
2011-2013 
 
 
 
 
 
 
ANIS LUTFIANINGSIH 
8335112438 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Mendapatkan Gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2015 

   
 



THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LIQUIDITY AND 
ENVIROMENTAL DISCLOSURE ON FIRM VALUE IN THE 
MINING COMPANIES LISTED ON INDONESIAN STOCK 
EXCHANGE IN 2011-2013 
 
 
 
 
 
ANIS LUTFIANINGSIH 
8335112438 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment 
 
 
 
 
 
 
 
STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING 
DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
FACULTY OF ECONOMICS 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2015 
 
 
 



ABSTRAK 

 

Anis Lutfianingsih, 2015: Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Pengungkapan 
Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara 
profitabilitas, likuiditas dan pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan. 
Variabel Dependen berupa Nilai Perusahaan diukur menggunakan Price Earning 
Ratio (PER). Sementara itu untuk variabel independen berupa Profitabilitas diukur 
dengan Return on Equity (ROE), Likuiditas diukur dengan rasio lancar, dan 
pengungkapan lingkungan diukur dengan teknik skoring berdasarkan indeks yang 
dikembangkan oleh Hossain et al. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini 
dengan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 
2011-2013. Purposive sampling digunakan sehingga data yang didapatkan peneliti 
sebanyak 17 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
 Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sementara itu likuiditas dan pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Pengungkapan Lingkungan, dan Nilai 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

Anis Lutfianingsih, 2015: The Influence of Profitability, Liquidity and 
Environmental Disclosure on Firm Value in the Mining Sector Companies Listed 
on Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. Universitas Negeri Jakarta. 
 

The aim of this research is to analyze the influence of profitability, 
liquidity and environmental disclosure on firm value. Firm Value is the dependent 
variable in this research were measured by Price Earning Ratio (PER). 
Meanwhile for the independent variables using profitability were measured by 
return on equity (ROE), liquidity were measured by current ratio, and 
environmental disclosure is measured by scoring techniques developed by 
Hossain et al. Secondary data used in this reasearch with a population of mining 
companies listed on the Stock Exchange in 2011-2013. Sampling method used in 
this research was purposive sampling with 17 samples choose. This research uses 
multiple regression method to test the hypothesis with SPSS computer program. 

The results of this research are the profitability has negatively and 
significant influence on the value of the company, liquidity and environmental 
disclosure has no significant influence on the value of the company. 
 
Keywords: Profitability, Liquidity, Environmental Disclosure and Firm Value. 
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Tuhan Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia yang menciptakan langit dan bumi 

beserta isinya yang tiada satupun makhluk di muka bumi ini diciptakan sia-sia 

tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW atas berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut 

membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam 

kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada: 
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Nya disaat susah maupun senang sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini; 

2. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian; 

3. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntasi FE UNJ dan 

Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku ketua program studi S1 

Akuntansi FE UNJ; 

4. Mamah, Bapak dan Almarhum Papah yang selalu menjadi motivasi bagi 

penulis untuk tidak menyerah dan terus berjuang menyelesaikan skripsi 

ini. Terima kasih atas doa yang selalu dihaturkan untuk anak-anakmu; 
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5. Untuk keluarga besar khususnya untuk kakak dan adik saya yang selalu 

menjadi tauladan, terima kasih untuk dorongan moril dan materiilnya yang 

tidak terhingga jumlahnya; 

6. Ibu Diena Noviarini, MMSi selaku Dosen Pembimbing I Ibu Rida 

Prihatni, SE, Akt, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
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10. Teman-teman seperjuangan dari S1 Akuntansi 2011 khususnya Ici, Vivin, 
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Reguler B 2011 lainnya yang telah berbagi suka dan duka selama 4 tahun 
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bersama-sama. Terimakasih canda dan tawanya, kalian adalah keluarga 

yang tidak akan terlupakan; 

11. Teruntuk teman-teman konsentrasi akuntansi manajemen terimakasih 
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12. Terimakasih atas pengalaman-pengalaman tak terlupakan dari HMJ 

Akuntansi UNJ periode 2012-2013 dan 2013-2014. Terimakasih untuk 
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14. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi 

ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
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di masa mendatang. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang 
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