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ABSTRAK 

ANISAH NUR RAHMAN. Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang terdata di BEI tahun 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas 

terhadap return saham pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi yang terdata di BEI baik secara parsial maupun simultan. Return 

saham sebagai variabel terikat dalam penelitian ini diproksikan dengan Return 

Total. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Equity dan likuiditas diproksikan dengan Current 

Ratio. Periode dalam penelitian ini selama tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah simple random 

sampling dan diperoleh 40 sampel perusahaan infrastruktur, utilitas dan 

transportasi dari total 45 populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji f. 

Hasil uji T menunjukkan bahwa profitabilitas positif dan tidak signifikan terhadap 

Return saham. Likuiditas berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Return 

saham. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan profitabilitas, dan likuiditas 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Kata kunci: Return Saham, Profitabilitas, Likuiditas, sektor infrastruktur, utilitas 

dan transportasi 
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ABSTRACT 

ANISAH NUR RAHMAN. The Influence of Profitability and Liquidity on Share 

Return Of Infrastructure, Utility and Transportation Companies Listed in IDX 

period 2016. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2017. 

This research studies the impact of profitability and likuidity on share return of 

infrastructure, utility and transportation companies. Share return (dependent 

variable) is measured by total return. While the independent variable are 

profitability is measured by return on equity and liquidity is measured by current 

ratio. Period used is a year, 2016, using secondary data such as annual report 

published by Indonesia Stock Exchange (IDX). The techniques used for sampling 

is simple random sampling, hence 40 infrastructure, utility and transportation 

companies with a total population  of 45. The data analysis techniques used was 

multiple linear regression and the hypothesis test consist of t-test and f-test 

T-test results showed that the profitability has positive influence and no 

significant on the share return. Liquidity has positive influence and significant on 

the share return. While the F-results the profitability, liquidity, have no significant 

influence on the share return. 

Keywords: share return, Profitability, liquidity, infrastructure, utility and 

transportation companies 
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