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PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

RETURN SAHAM 

(Study Kasus Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas terhadapat return saham pada perusahaan insfrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang terdaftar di bei tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan  

keuangan perusahaan insfrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di bei tahun 

2018-2020. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling yang menghasilkan 19 sampel yang terpilih untuk diteliti. 

Penelitian ini menggunakan SPSS untuk mengolah data penelitian. Analisis data yang 

digunakan yaitu analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji 

asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan 

autokolerasi. Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan koefisien 

determinasi.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham, leverage berpengaruh   positif signifikan terhadap return 

saham, dan profitabilitas berpengaruh  positif signifikan terhadap return saham. Likuiditas, 

leverage dan profitabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

 

Kata Kunci: likiditas, leverage, profitabilitas, dan return saham  

 
 

Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze the effect of liquidity, leverage, and profitability on 

stock returns in infrastructure, utility, and transportation companies listed in 2018-2020. 

This study is a quantitative study using secondary data in the form of annual reports and 

financial statements of infrastructure, utility, and transportation companies recorded in 

2018-2020. The technique used in sampling in this study was purposive sampling which 

resulted in 19 samples selected for research. This research uses SPSS to process research 

data. Analysis of the data used is multiple regression analysis, classical assumption test and 

hypothesis testing. In the classical assumption test using normality, multicollinearity, 

heteroscedasticity, and autocorrelation tests. While in the hypothesis test using t test, F test 

and coefficient of determination. The results of this study indicate that liquidity has a 

significant positive effect on stock returns, leverage has a significant positive effect on 

stock returns, and profitability has a significant positive effect on stock returns. Liquidity, 

leverage and profitability simultaneously or jointly have a significant positive effect on 

stock returns in infrastructure, utility and transportation companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2018-2020. 

 

Keywords: liquidity, leverage, profitability, and stock returns 

 

1. PENDAHULUAN 

Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat terutama pada Perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. Perusahan tersebut  merupakan perusahaan-perusahaan 
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yang bergerak pada sektor utama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dan 

perkembangan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang baik merupakan salah satu tolok ukur 

keberhasilan ekonomi di suatu negara. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi dibutuhkan kinerja keuangan yang baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu 

perusahaan maka semakin tinggi return saham pada perusahaan tersebut. Demikian pula jika 

kondisi perekonomian baik maka harga saham yang dihasikan akan baik sehingga return yang 

direalisasikan meningkat. Oleh karenanya, agar pembangunan dan perkembangan dapat 

berlangsung dengan cepat dan berkualitas, diperlukan faktor- faktor pendukung, antara lain investor 

yang menanamkan saham sebagai modal untuk menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut.  

Pembangunan berkembang dan meningkat karena insfrastruktur, utinitas dan transportasi 

merupakan urat nadi pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Ini akan memungkinkan 

investor untuk berinvestasi di sektor-sektor yang termasuk dalam kelompok tersier (perusahaan 

non-manufaktur atau perusahaan jasa), menaikkan harga saham dan menghasilkan pengembalian 

yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan.  

Menurut Hardiani, Mohammad dan Dirvi (2021) Pasar modal menujukkan peranan penting 

untuk menjadi perantara membantu perekonomian yang dapat menyatukan antara pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Kemajuan pasar modal yang 

pesat dapat menarik perhatian para investor untuk berinvestasi. Investasi merupakan suatu cara 

untuk menanamkan dana pada sesuatu dengan harapan dapat memberikan keuntungan di masa yang 

akan datang.  

Menurut Dewi dan I Gede (2018) Return saham merupakan kelebihan harga jual saham di 

atas harga beli. Semakin tinggi harga jual yang akan dibeli maka semakin tinggi pula perusahaan 

akan memperoleh return atau keuntungan.  

Faktor yang pertama yang mempengaruhi return saham adalah likuiditas. Menurut Syahbani, 

dkk (2018) Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang 

jangka pendeknya secara memadai dengan dana lancar. Artinya, jika sebuah perusahaan ditagih, ia 

dapat melunasi utangnya, terutama utang yang belum dibayar. Likuiditas diproksikan menggunakan 

Current Ratio (CR). Current Ratio (CR) menunjukkan sejauh mana aktiva lancar memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik current rasio mencerminkan semakin likuid perusahaan 

tersebut, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. 

Faktor yang kedua yang mempengaruhi return saham adalah leverage. Menurut Dewi dan I 

Gede (2018), Leverage merupakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik 

ketika jangka pendek atau jangka panjang, atau mengukur sejauh mana suatu aktiva perusahaan 

didanai oleh hutang. Leverage dapat diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER). Semakin 

tinggi DER, semakin tinggi risiko kegagalan perusahaan.  Selain itu, semakin tinggi DER, semakin 
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tinggi pula biaya bunga yang harus dibayar perusahaan. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi return saham adalah profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau seberapa efektif 

pengelolaan manajemen perusahaan. Profitabilitas dapat diproksikan dengan Return On Assets 

(ROA). ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan dari total 

aset yang diinvestasikan. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan ROA.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Study Kasus 

Pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar dui Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2018-2020)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah likuidias secara empiris berpengaruh 

terhadap Return Saham pada Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-

2020, Menganalisis apakah leverage secara empiris berpengaruh terhadap Return Saham pada 

Perusahan Insfrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020, Menganalisis apakah 

profitabilitas secara empiris berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahan Insfrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020, dan Menganalisis apakah likuiditas, leverage , dan 

profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahan Insfrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi periode 2018-2020. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah 

sekumpulan angka dan alat regresi berganda dengan serangkaian uji F, uji t, dan koefisien 

determinasi yang digunakan untuk analisis statistik. Regresi linier berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Objek penelitian 

ini yaitu Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia periode 2018 -2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 Perusahaan inflastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Teknik 

pengambilan sampel metode purposive sampling, yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan informasi yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi 

sampel dari penelitian ini berjumlah 19 Perusahaan inflastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 . Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya 

mencari dan mengumpulkan data tersebut yang   bersumber dari laporan keuangan umum 

konvensional yang diterbitkan di situs www.idx.com untuk periode2018-2020   Metode 

pengumpulan data menggunakan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa 

http://www.idx.com/
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laporan keuangan perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang telah dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI), jurnal-jurnal, website perusahan, maupun berita dari media cetak 

elektronik. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linier 

berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik, dari Uji Normalitas, hasil perhitungan menggunkan metode 

Kolmogorov-Smirov mempunyai nilai Sig sebesar 0,68 > α (0,05), sehingga data tersebut 

dinyatakan memiliki nilai residual distribusi normal. Uji Multikolineritas, diketahui bahwa Nilai 

tolerance variabel likuiditas sebesar 0,333 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 3.007 < 10, maka variabel 

likuiditas dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance pada variabel leverage sebesar 

0,254 > 0,10 dan VIF 3.940 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

Nilai tolerance pada nilai variabel profitabilitas memiliki nilai tolerance sebesar 0,376 > 0,1 dan 

VIF sebesar 2,662 < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji 

Heteroskedastisitas, diketahui bahwa menunjukkan nilai signifikan variable likuiditas sebesar 0,782 

> 0,05, nilai signifikan variable leverage 0,928 > 0,05, nilai signifikan profitabilitas 0,226 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Autokolerasi, diketahui bahwa 

hasil durbin watson sebesar 2.143 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil 

dari Uji Regresi Linier Berganda dilihat dari table berikut ini: 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 1.872 .804  2.327 .022 

Current Ratio .146 .040 .308 3.607 .001 

Debt to Equity Ratio .177 .087 .199 2.029 .045 

Return on Asset .334 .059 .453 5.636 .000 
 

 

Didapatkan persamaan Y = 1,872 + 0,146    + 0,177     + 0,334    + e                 (1) 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien masing-masing 

variabel sebagai berikut, Konstanta sebesar 1,872 diartikan bahwa apabila variable likuiditas, 

leverage dan profitabilitas tidak mengalami perubahan atau konstan maka return saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 1,872. Koefisien regresi likuiditas sebesar 0,146 diartikan apabila 

variabel independen lain nilainya tetap atau konstan dan terjadi kenaikan 1 variabel likuiditas, maka 

return saham (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,146. Koefisien regresi leverage sebesar 0,177 
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diartikan bahwa apabila variabel independen lainnya dianggap tetap dan terjadi penambahan 1 

variabel leverage, maka return saham (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,177. Koefisien regresi 

profitabilitas sebesar 0,334 diartikan bahwa apabila variabel independen lainnya dianggap tetap dan 

terjadi penambahan 1 variabe profitabilitas, maka return saham (Y) mengalami kenaikan sebesar 

0,344.  

.Tabel 2. Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 1.872 .804  2.327 .022 

Current Ratio .146 .040 .308 3.607 .001 

Debt to Equity Ratio .177 .087 .199 2.029 .045 

Return on Asset .334 .059 .453 5.636 .000 
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan, Variabel likuiditas memiliki nilai t hitung 3.607 > t table 

1,672. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi 

variabel likuiditas sebesar 0,001. Hasil penelitian menunjukkan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 

maka Ho ditolak. Variabel leverage memiliki nilai t hitung 2,029 > t tabel 1,672.  Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi variabel leverage sebesar 0,045 

< 0,05 maka Ho ditolak. Variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung 5,636 > t tabel 1,672. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi variabel 

profitabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hipotesis yang diajukan (  ) “likuditas berpengaruh 

signifikan terhadap return saham”. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji t statistik 

diperoleh t hitung 2,335 > t tabel 1,672 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038 < 0,05. Sehingga Ho 

ditolak.   

Semakin tinggi current ratio, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai 

kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan jangka pendeknya. 

Semakin baik current ratio mencerminkan semakin likuid perusahaan tersebut, sehingga 

kemampuan untuk memenuhi kemampuan jangka pendeknya semakin baik. Makin baik current 

ratio mencerminkan semakin likuid perusahaan tersebut, sehingga kemampuan untuk memenuhi 

kemampuan jangka pendeknya semakin tinggi, hal ini akan mampu meningkatkan kredibilitas 

perusahaan di mata investor sehingga akan mampu meningkatkan return saham perusahaan. jika 

perusahaan dalam operasionalnya memperoleh laba yang optimal maka akan semakin lancar 

pembiayaan dan pendanaan perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya.  
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3.2.2 Pengaruh Leverage Terhadap Return Saham  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hipotesis (  )  yang diajukan “leverage berpengaruh 

signifikan terhadap return saham”.  Variabel leverage memiliki nilai t hitung 2,029 > t tabel 1,672. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi variabel 

leverage sebesar 0,045 < 0,05 maka Ho ditolak. 

Semakin besar DER menunjukkan bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan 

hutang dibandingkan dengan modal sendiri.Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar semua utang – utangnya. Pembiayaan dengan utang, akan memperoleh 

dana melalui utang akan membuat pemegang saham pada perusahaan pertambangan dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang terbatas, perusahaan 

memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman 

dibanding pembayaran bunga maka pengembalian atas modal pemilik pemegang saham akan 

menjadi lebih besar. Pendanaan di perusahaan sangat bergantung pada pinjaman dari perbankan. 

Akan tetapi dengan melakukan pinjaman perusahaaan akan memperoleh pengembalian yang lebih 

besar dari proses pinjaman tersebut. Karena dapat dilihat perusahaan pertambangan dalah 

perusahaan – perusahaan besar pada umumnya, yang hasilnya dapat di ekspor ke luar negeri 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krismandari dan lailatul tahun 

2018 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signfiikan terhadap return saham.  

3.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hipotesis (  ) yang diajukan “Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap return saham” Variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung 5,636 > t tabel 

1,672. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi 

variabel profitabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak.  

Profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika kinerja 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat maka hal ini akan menunjukkan daya 

tarik bagi investor atau calon investor dalam menanamkan modalnya ke perusahaan. Jika 

permintaan saham meningkat maka harga saham akan cenderung meningkat. ROA yang tinggi akan 

menarik perhatian calon investor untuk melakukan investasi, karena menunjukkan manajemen 

perusahaan efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang dapat 

menghasilkan laba besar, cenderung tinggi harga sahamnya sehingga para investor akan 

mendapatkan return yang tinggi 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tasya dkk tahun 2019 yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

3.2.4 Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Return  Saham  

Berdasarkan hasil menunjukkan hipotesis (  )  pengujian secara simultan hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa likuiditas, leverage dan profitabilitas diperoleh dari nilai uji F yakni diperoleh 

yakni berdasarkan  F test diperoleh F hitung 4,506 > F tabel 2,460 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05  hal ini menujukkan bahwa terdapat pengruh secara simultan antara likuiditas, 

leverage dan profitabilitas terhadap return saham perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Likuiditas dijelaskan dengan current ratio, 

leverage dijelaskan dengan Dept to Equity Ratio dan profitabilitas dijelaskan dengan ROA (Return 

on Assets). likuiditas, leverage dan profitabilitas secara bersama-sama sebesar 27% sisanya 

dipengaruhi oleh fakor lain di luar model. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan Variabel likuiditas 

terdapat pengaruh positif signifikan terhadap return saham (Y) pada perusahaan infrastruktur, 

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Variabel leverage berpengaruh positif signifikan terhadap return saham (Y) pada perusahaan 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Variabel profitabilitas terdapat pengaruh positif signifikan terhadap return saham (Y) pada 

perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018-2020. 

Variabel Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas secara simultan /bersama- sama berpengaruh 

signifikan terhadap return saham pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang maupun pembaca. Peneliti 

mengetahui adanya keterbatasan penulisan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu Penelitian ini menggunakan 

panel dalam rentang waktu yang sedikit, dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan sampel terbatas yakni sampel sejumlah 57 perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel 

independen saja yaitu likuiditas, leverage dan profitabilitas, namun masih ada lagi variabel independen lain 

yang memiliki pengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan 

beberapa saran sebagai berikut : Bagi investor disarankan sebelum menanamkan modal harus disuatu 

perusahaan perlu memperhatikan return sahamter sebut. Investor dapat mempertimbangkan variabel 

likuiditas, leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan supaya investasi yang dilakukan memberikan tingkat keuntungan yang maksimal untuk 

meminimalisir terjadinya risiko investasi.   Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode 

waktu penelitian agar dapat memperoleh sample yang lebih banyak dan hasil yang lebih signifikan.  

Penelitian selanjutnya bisa meneliti sektor perusahaan lain pada perusahaan manufaktur seperti sektor real 
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estate, perbankan, farmasi, dan lain lain untuk melihat hasil penelitian yang berbeda. 
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