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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap return saham dan 

profitabilitas pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah return saham dan profitabilitas. Sampel penelitian ini sebanyak 39 perusahaan 

Property dan Real Estate. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan dari tahun 2012 sampai 2016. Analisis data 

menggunakan uji Analisis Regresi Sederhana untuk menguji pegaruh variabel tersebut. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap return saham. 

Hasil penelitian lainnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara likuiditas terhadap 

profitabilitas. 

kata kunci : likuiditas, return saham,  profitabilitas 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of liquidity on stock returns and profitability on the 

Company Property and Real Estate listed on the Indonesia Stock Exchange. The independent 

variable in this research is liquidity. Dependent variable in this research is stock return and 

profitability. The sample of this research is 39 Property and Real Estate companies. The data 

used are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the form of 

financial statements from 2012 to 2016. Data analysis using Simple Regression Analysis test to 

test the influence of these variables. The result of research proves that there is no influence 

between liquidity to stock return. The results of other studies show that there is a negative effect 

between liquidity on profitability. 
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PENDAHULUAN 

Kinerja suatau perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti contohnya likuiditas 

dan profitabilitas. Likuiditas adalah posisi uang ataupun kas suatu perusahaan dan 

kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu (Sutrisno,2009). Likuiditas mengacu 

pada kecepatan dan kemudahan dari suatu asset untuk dapat diubah menjadi uang tunai atau kas. 

Emas merupakan aset yang relatif likuid (lancar), sedangkan fasilitas pabrik tidak termasuk jenis 

aset yang likuid.  

Martono (2010), menjelaskan, likuiditas memiliki setidaknya beberapa fungsi utama bagi 

perusahaan yaitu pertama, sebagai media untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Kedua, 

sebagai antisipator dana – dana yang dibutuhkan secara tiba-tiba atau pun mendesak. Ketiga, 

sebagai pemuas nasabah (khusus lembaga keuangan) yang ingin melakukan pinjaman ataupun 

penarikan dana, Keempat, sebagai poin penentu tingkat fleksibelitas perusahaan dalam 

mendapatkan persetujuan investasi ataupun usaha yang menguntungkan. 

Laporan kinerja keuangan yang berisi likuiditas dan profitabilitas berguna untuk menarik 

orang-orang yang ingin menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, investor tersebut 

berharap akan mendapatkan imbal hasil return dari investasi yang dilakukannya.Dengan 

memperdagangkan sahamnya di pasar modal, maka perusahaan ddapat memperoleh dana bagi 

kelangsungan hidupnya. Tujuan para pemodal atau investor menanamkan modalnya pada 

sekuritas saham adalah untuk mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang tinggi tapi 

dengan tingkat resiko tertenu atau mendapatkan return tertentu dengan tingkat resiko yang 

rendah. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi sekuritas saham investor akan lebih 

menyukai perusahaan yang dapat memberikan return yang cenderung lebih tinggi. Hal ini 

berhubangan dengan kebijakan perusahaan dalam memberikan dividen pada para investor nya. 

 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaruh likuiditas terhadap return saham dan 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016. . Peneliti ingin melihat seperti apa likuid nya perusahaan property dan real 

estate yang aset nya lebih banyak berupa bangunan (illiquid) dengan pengaruh nya terhadap 

return saham dan profitabilitas sehingga dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi. 

KAJIAN PUSTAKA 

Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas mengacu pada kecepatan dan kemudahan dari suatu asset untuk dapat 

diubah menjadi uang tunai atau kas. Emas merupakan aset yang relatif likuid (lancar), sedangkan 

fasilitas pabrik tidak termasuk jenis aset yang likuid (Ross, 2009). 

Beberapa aset dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat jika kita menurunkan harga 

nya. Asset yang sangat likuid adalah aset yang dapat dijual dengan cepat tanpa adanya kerugian 

nilai yang signifikan. Aset yang tidak likuid adalah aset yang tidak dapat diubah dengan segera 

menjadi uang tunai tanpa adanya penurunan harga yang cukup besar. 
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Rasio Likuiditas 

Terdapat beberapa rasio untuk mengukur likuiditas ( Kasmir,2010 ) , yaitu: 

a. Rasio Cepat (Quick Ratio ) 

Rasio Cepat atau Quick Ratio atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang 

lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan 

(inventory). Artinya, nilai persediaan diabaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva 

lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relative lebih lama 

untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya 

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. 

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio Lancar atau Current Ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan 

sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan.  

c. Rasio Kas (Cash ratio) 

Rasio Kas atau Cash Ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan 

dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan yang 

ada di bank (yang ddapat ditarik setiap saat menggunakan kartu ATM). Dapat dikatakan rasio ini 

menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka 

pendeknya. 

d. Rasio Perputaran Kas 

Rasio perputaran kas atau cash turnover digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan 

modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. 

Artinya, jika rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar 

tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. 

Investasi Saham 

Saham dapat diartikan sebagai surat berharga sebagai tanda bukti penyertaan modal atau 

kepemilikan oleh perorangan atau badan usaha pada suatu perusahaan, satu lembar saham sama 

dengan satu bagian kepemilikan. Investasi saham adalah pemilikan atau pembelian saham-saham 

perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan tambahan diluar pendapatan dari usaha pokoknya. Jadi saham merupakan salah satu 
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instrumen pasar modal yang diperbandingkan di lantai bursa efek, yang digunakan bagi 

perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam membutuhkan dana dari masyarakat. 

Putrawan (2015) menyatakan, ada beberapa keuntungan yang diperoleh seorang investor 

dengan memiliki saham perusahaan lain, yaitu : 

1. Kemungkinan memperoleh dividen yaitu sebagian keuntungan perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham. 

2. Kemungkinan memperoleh capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh pemegang 

saham dari hasil jual beli saham, berupa selisih nilai jual yang lebih tinggi dari nilai beli 

yang lebih rendah. 

3. Memiliki hak prioritas untuk membeli bukti right yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

4. Kemungkinan memperoleh hak atas saham bonus. 

5. Waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat investor menjual kembali 

saham tersebut di bursa efek. 

6. Memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

Jenis saham  

Terdapat beberapa jenis saham (Chadina, 2014), yaitu : 

a. Saham Biasa 

Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka menanggung risiko 

dan mendapatkan keuntungan. Pada saat kondisi perusahaan jelek, mereka tidak menerima 

dividen. Dan sebaliknya, pada saat kondisi perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen 

yang lebih besar bahkan saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dalam 

RUPS (rapat umum pemegang saham) dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika 

perusahaan dilikuidasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah 

dikurangi bagian pemegang saham preferen. 

Karakteristik Saham Biasa adalah sebagai berikut: 

a. Hak suara pemegang saham, dapatt memilih dewan komisaris. 

b. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 

c. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja. 

b. Saham Preferen 

Saham preferen ini mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham 

biasa. 

Karakteristik Saham Preferen adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 

b. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari 

saham biasa dalam hal pembagian dividen 
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c. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat 

dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa 

d. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara 

pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk 

Return Saham 

Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan return atau 

pengembalian. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi,  tentunya 

investor tidak akan melakukan investasi. Return saham adalah pengembalian saham beserta 

hasilnya dari pihak broker atau perusahaan kepada investor yang telah melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut akibat suatu hal (Kasmir,2010). Bisa saja return saham dilakukan karena 

telah habis masa kontrak kerja sama dan tidak dilakukan perpanjangan atau masalah lainnya, 

seperti terjadinya likuidasi pada perusahaan. 

Komponen Return Saham 

Komponen Return Saham terdiri dari 2 (Tandelilin, 2010) : 

1. Capital Gain  atau loss 

Capital Gain atau loss yaitu kenaikan atau penurunan harga suatu saham yang bisa 

memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. 

2. Yield 

Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodic dari suatu investasi saham. 

 

 

Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini menunjukan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.  

Rasio Profitabilitas 

Pengukuran rasio profitabilitas (Wibowo, 2012 ) terdiri dari : 

a. Net Profit Margin  

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba bersih 

setelah bunga dan pajak atas penjualan neto pada suatu periode tertentu.  

b. Return on Investment (ROI)  

ROI atau hasil pengembalian investasi. Rasio ini digunakan manajemen sebagai alat 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (return), efektifitas 

manajemen dalam mengelola investasinya, dan menunjukkan produktivitas seluruh dana atau 

jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan.  

c. Return on Equity (ROE) 
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ROE atau hasil pengembalian ekuitas, dimana manajemen dapat mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini dianggap penting bagi pemegang saham dan juga 

bagi manajemen karena dinilai dari indikator apabila semakin tinggi Return on Equity, maka 

semakin tinggi dan kuat nilai dari perusahaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi daya tarik 

bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 

 

d. Return on Asset 

Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham 

Rasio likuiditas meperlihatkan semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin besar 

pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan nanti nya akan 

meingkatkan kepercayaan investor dan kreditur pada perusahaan. Sehingga sumber dana jangka 

pendek dapat terpenuhi dan return saham dapat ditingkatkan. Unexpected cash inflows atau 

outflows dari operasi dalam periode tertentu akan mempengaruhi harga saham melalui 

pengaruhnya pada arus kas, sehingga diharapkan komponen arus kas dari operasi mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan return saham (Wingsih,2013). Menurut penelitian yang 

dilakukan Gunartha (2016) , menyatakan bahwa peran variabel likuiditas memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap return saham pada periode ke depan.  

H1 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas 

Menurut penelitian, Putrawan (2015), semakin tinggi Likuiditas suatu perusahaan, tidak menjadi 

tolak ukur keberhasilan manajemen untuk memperoleh keuntungan. CR yang tinggi justru akan 

mengurangi profitabilititas, hal ini dikarenakan semakin besar rasio likuiditas, maka 

menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana yang besar pada sisi aset lancar. 

Penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aset memiliki dua efek yang sangat berlainan. Di 

satu sisi, likuiditas perusahaan semakin baik. Namun di sisi lain, perusahaan kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan tambahan laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk 

investasi yang menguntungkan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas. Analisis tersebut 

didukung oleh Andayani (2016), likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

H2 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 
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      Return Saham 

Profitabilitas 

Kerangka Pemikiran 

       

 

Likuiditas                                         

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016 dan memiliki laporan tahunan perusahaan pada 

periode 2012-2016.  

 

Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia. Periodesasi data 

menggunakan data laporan keuangan tahun 2012-2016. Jangka waktu tersebut dipandang cukup 

untuk mengikuti perkembangan kinerja perusahaan karena mencakup periode terbaru laporan 

keuangan. Atau melalui web www.idx.co.id dan  www.ojk.go.id  

 Dengan demikian langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini sebagaimana yang tercantum di laporan keuangan perusahaan 

yang terpublikasi tahunan dalam Bursa Efek Indonesia. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Likuiditas  

Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan Current Ratio atau Rasio Lancar.  Current ratio 

merupakan rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas menggunakan 

current ratio (Irawati,2010) dirumuskan sebagai berikut : 

Current Ratio = 
                                 

                                  
 

2. Return Saham  

Return Saham dalam penelitian ini diukur dengan membagi harga saham periode tahun 

yang diamati (Pt) dengan harga saham periode sebelum pengamatan (Pt-1) (Irawati,2010) 

yang dibandingkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
http://www.ojk.go.id/
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Return Saham = 
         

      
 

3. Profitabilitas  

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return On Asset (Irawati,2010) dimana 

rasio antara laba neto sebelum pajak  terhadap total aset. Dirumuskan sebagai berikut : 

 ROA = 
                         

            
 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif 

 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LIKUIDITAS 39 .747 17.010 2.84687 3.286245 

RETURN_SAHAM 

39 -.166 2.293 .20295 .401314 

PROFITABILITAS 

39 -5.243E3 29.807 -1.33592E2 839.675607 

Valid N (listwise) 

39 

    

 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa variabel Likuiditas memiliki nilai rata-

rata sebesar 2.84687 dengan nilai minimum 0.747 dan nilai maksimum 17.010. Besarnya nilai 

standard deviasi adalah 3.286245. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan Property 

dan Real Estate yang terdaftar di BEI dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 

17.010 dengan penyimpangan Likuiditas 3.286245 dari nilai rata-ratanya.  

Variabel Return Saham perusahaan Property dan Real Estate memiliki rata-rata sebesar 

0.20295 dengan nilai minimum -0.166 dan nilai maksimum 2.293. Besarnya nilai standard 
deviasi adalah 0.401314. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan Property dan Real 

Estate yang terdaftar di BEI memiliki pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh 

pemegang saham sebesar 0.20295 dengan penyimpangan Return Saham sebesar 0.401314 dari 

nilai rata-ratanya.  
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Variabel Return Saham perusahaan Property dan Real Estate memiliki rata-rata sebesar 

0.20295 dengan nilai minimum -0.166 dan nilai maksimum 2.293. Besarnya nilai standard 

deviasi adalah 0.401314. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan Property dan Real 

Estate yang terdaftar di BEI memiliki pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh 

pemegang saham sebesar 0.20295 dengan penyimpangan Return Saham sebesar 0.401314 dari 

nilai rata-ratanya.  

Variabel Profitabilitas perusahaan Property dan Real Estate memiliki rata-rata sebesar -

1.33592E2 dengan nilai minimum -5.243E3 dan nilai maksimum 29.807. Besarnya nilai standard 

deviasi adalah 839.675607. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan Property dan 

Real Estate yang terdaftar di BEI dapat menghasilkan keuntungan sebesar -1.33592E2 dengan 

penyimpangan Profitabilitas sebesar 839.675607 dari nilai rata-ratanya. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 2 Uji Autokorelasi terhadap Return Saham 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
.000

a
 .000 -.027 .406701 

1.717 

a. Predictors: (Constant), LIKUIDITAS   

b. Dependent Variable: 

RETURN_SAHAM 

  

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji autokorelasi terhadap Return Saham menunjukkan nilai DW 

sebesar 1.717 yang berarti tidak ada autokorelasi.  

 

Tabel 3 Uji Autokorelasi terhadap Profitabilitas 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
.561

a
 .315 .296 

704.506590 1.985 

a. Predictors: (Constant), LIKUIDITAS   

b. Dependent Variable:  

PROFITABILITAS 

  

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji autokorelasi terhadap Profitabilitas menunjukkan nilai DW 

sebesar 1.985 yang berarti tidak ada autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas terhadap Return Saham 

 
Correlations 

 likuiditas res_2 

Spearman's rho likuiditas Correlation Coefficient 1.000 -.039 

Sig. (2-tailed) . .812 

N 39 39 

res_2 Correlation Coefficient -.039 1.000 

Sig. (2-tailed) .812 . 

N 39 39 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Spearman Rho 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.812 diatas 0.05 yang berarti pada variabel Return Saham 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

 

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas terhadap Profitabilitas 

 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Metode Spearman 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.064 diatas  0.05 yang berarti pada variabel Profitabilitas 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 6 Uji Multikolinearitas terhadap Return Saham 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .203 .087  2.342 .025   
likuiditas -2.866E-6 .020 .000 .000 1.000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: retturn_saham 



11 
 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance 1.000 

( > 0.05 ) dan VIF 1.000 ( < 5 ) yang berarti pada variabel Return Saham tidak terjadi gejala 

multikolinearitas.  

 

Tabel 7 Uji Multikolinearitas terhadap Profitabilitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 274.385 150.095  1.828 .076   
likuiditas -143.307 34.777 -.561 -4.121 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: profitabilitas 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance 1.000 

( > 0.05 ) dan VIF 1.000 ( < 5 ) yang berarti pada variabel Profitabilitas tidak terjadi gejala 

multikolinearitas.  

 

Uji Regresi Sederhana 

 

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Sederhana terhadap Return Saham 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.203 .087 

 
2.342 .025 

LIKUIDITAS 
-2.866E-6 .020 .000 

.000 1.000 

a. Dependent Variable: RETURN_SAHAM    

 

Berdasarkan dari tabel 4.8 hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh model 

persamaan regresi sebagai berikut :  
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Return Saham = 0.203 + -2.866E-6 Likuiditas + ɛ 

Kesimpulan yang dapat diambil dari model persamaan regresi diatas adalah nilai koofisen 

regresi sebesar -2.866E-6 yang berarti apabila Likuiditas naik satu tingkatan maka Return Saham 

akan menurun sebesar -2.866E-6 

 

Tabel 9 Uji Regresi Sederhana terhadap Profitabilitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
274.385 150.095 

 
1.828 .076 

LIKUIDITAS 
-143.307 34.777 -.561 -4.121 

.000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS    

 

Berdasarkan dari tabel 4.9 hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh model persamaan 

regresi sebagai berikut :  

Profitabilitas = 274.385 + -143.307 Likuiditas+ ɛ 

Kesimpulan yang dapat diambil dari model persamaan regresi diatas adalah nilai koefisien 

regresi sebesar -143.307 yang berarti apabila Likuiditas naik satu tingkatan maka Profitailitas 

akan menurun sebesar -143.307. 

 

Likuiditas berpengaruh positif terhadap Return Saham 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini memiliki nilai signifikasi sebesar 1.000 yang berarti 

keputusan H1 ditolak yaitu Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Return Saham dengan 

signifikasi 1.000 pada tingkat signifikasi α = 5%. Hal ini terjadi karena investor tidak terlalu 

memperhatikan perbandingan aktiva dan hutang lancar dari perusahaan. Penyebabnya adalah 

keyakinan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Selain itu penyebab keyakinan investor, karena kuatnya pondasi keuangan peusahaan 

sektor Property dan Real Estate, sehingga investor cenderung tidak melihat Likuiditas dalam 

melakukan investasinya dan pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap return saham. Maka 

menyebabkan hasil penelitian ini tidak signifikan.  
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Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini memiliki nilai signifikasi sebesar 0.000 yang berarti 

keputusan H2 diterima yaitu Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas dengan 

signifikasi 0.000 pada tingkat signifikasi α = 5%. Hal ini disebabkan karena Likuiditas yang naik 

mengakibatkan tidak banyaknya aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. 

Mengakibatkan banyak nya dana yang menganggur tidak untuk berinvestasi. Maka H2 signifikan 

atau diterima.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan berdasarkan pembahasan hasil penelitian adalah : 

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat dipengaruhi 

oleh Likuiditas. 

2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan secara lebih mendalam yang berkaitan dengan likuiditas. Pendalaman dapat 

dilakukan dengan menambah sampel yang diperluas, baik dari jenis maupun periode periode 

pengamatan penelitian. 

3. Investor harus lebih cermat dalam meneliti keseluruhan nilai fundamental perusahaan 

dan memperhatikan semua aspek keuangan perusahaan.  

4. Perusahaan hendaknya memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

dana perusahaan untuk berinvestasi agar dapat lebih efisien dan menghasilkan profit lebih 

tinggi sehingga tidak ada dana yang menganggur.  
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