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 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

“PENGARUH PROFITABILITAS DAN SIZE TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH KACA 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Periode 2016-2018)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, 

bukan jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat 

atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil 

jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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INTISARI 

Nilai perusahaan adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan 

kesejahteraan para pemegang saham. Apabila nilai perusahaan meningkat maka 

secara tidak langsung kesejahteraan dari para pemegang saham juga akan meningkat. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, size, dan 

pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam meningkatkan nilai perusahaan.terdapat 7 

hipotesis dalam penelitian ini , yaitu:  1) profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca, 2) size berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca, 3) profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, 4) size berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 5) pengungkapan emisi gas rumah kaca berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, 6) pengungkkapan emisi gas rumah kaca memediasi 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, 7) pengungkapan emisi gas rumah 

kacamemediasi size terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Data 

yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 

Sampel sebanyak 14 perusahaan dengan pengambilan menggunakan teknik purposive 

sampling. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca , 

sedangkan size berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi gas 

rumah kaca. Profitabilitas berpengaruh postif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, size berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan 

pengungkapan emisi gas rumah kaca berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sementara itu, pengungkapan emisi gas rumah kaca tidak bisa 

memediasi pengaruh profitabilitas dan size terhadap nilai perusahaan. 
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