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MOTTO 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhiratnya, dan tidak pula meninggalkan 

akhiratnya karena dunianya,sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di 

dunia itu penyampaian ke ahirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas 

sesama manusia.”(H.R Muslim)    



 

 

vi 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

1. Untuk Bapak Munaji  dan Ibu Jumi’ati sebagai orangtua tercinta yang 

senantiasa mendo’akan  serta memberi dukungan moril maupun materil, 

dan memberikan  nasehat  demi kebaikan. 

2. Untuk Putri Via Purnama Sari istri tercinta dan Fathiya Aulia Adiva Putri 

anak tersayang ,yang selalu menjadi penyemangat. 

3. Untuk adik-adik saya, Hani Nurfaizzah dan Aqila khalifatun Niswah selalu 

semangat untuk belajar . 

4. Untuk  Seluruh sahabat-sahabat satu angkatan, Bagus Dwi  Liknanto, 

Ainna Khoiron Nawali, M. Rifqi Sulthon, Nurul Hidayat, IrfanAminudin,  

serta seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu. 

5. Untuk bapak/ibu  dosen  dan guru-guru yang terhormat, serta staff tenaga 

kependidikan. 

6. Untuk seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung 

terselesaikannya skripsi ini. 

 



 

 

vii 

 



 

viii 

 

ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio 

likuiditas rasio profitabilitas,rasio leverage ,terhadapreturn saham dan pengaruh 

rasio rasio likuiditas, profitabilitas, dan leveage secara simultanberpengaruh 

terhadap return saham. 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan industri manufaktur sektor dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk perusahaan yang 

memiliki saham aktif selama 4(empat) tahun berturut-turut dalam periode 2013-

2017. Sampel yang diambil sebanyak 20 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang 

dipublikasikan oleh Indonesian Stock Exchabge (IDX). Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan regresi liniear berganda yang sebelumnya telah 

melewati uju asumsi klasik ysang terdiri dari Uji Normalitas, Uji 

Multikoloniearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Sedangkan 

untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t), Uji 

Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham Seacara parsial Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return Saham 

 

Kata kunci :Return Saham, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on  

 Asset. 
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