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ABSTRAK 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk menganalisis pengaruh Likuiditas 

Profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap return saham syariah pada 

Perusahaan Kompas 100 dengan pertumbuhan Penjualan sebagai variabel 

intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Kompas 100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasi 

tahunan pada Perusahaan syariah Kompas 100 tahun 2014-2017. Teknik 

pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Sampel yang diambil 

sebanyak 40 perusahaan syariah dengan total 160 data. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode Common Effect 

Model (CEM) menggunakan program Eviews 9. Berdasarkan hasil analisis data 

dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

penjualan,Profitabilitasberpengaruh  posirif signifikan terhadap pertumbuhan 

penjualan, Kebijakan Dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan penjualan, Likuiditas dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

return saham syariah, kebijakan dividen dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham syariah. Variabel pertumbuhan penjualan 

mampu memperkuat pengaruh kebijakan dividen terhadap return saham syariah 

Kata kunci: Likuiditas,Profitabilitas, Kebijakan Diveden, Pertumbuhan penjualan 

dan return Saham Syariah 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of Liquidity, Profitability and Dividend 

Policy on sharia stock returns compass Companies 100  with sales growth as a 

intervening variable.The population in this study is the compass Companies 100  

listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used in this study are secondary 

data obtained from financial reports that have been published annually in the 

compass Companies 100  in 2014-2017. The sampling technique was purposive 

sampling method. Samples taken were 40 sharia companies with a total of 160 

data. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis using 

the Common Effect Model (CEM) using Eviews 9 program. The results showed 

that liquidity do not affect the sales gowth,profitabilityaffect positive significant 

the sales growth, dividend policy affect negative significant the sales growth,  

liquidity and profitability do not affect the sharia stock returns, dividend policy 

and sales growth affect positive significant thesharia stock returns.Sales growth 

variable is able to strengthen the affect of dividen policy on sharia stock returns. 

Keywords: Liquidity, Profitability, Dividend Policy, Sales Growth and Sharia 

Stock Returns 
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