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Abstraksi :
Tujuan penulisan ilmiah ini disamping sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar setara sarjana muda adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan
peningkatan atau penurunan pada PT. Muti Bintang Indonesia, Tbk. Dalam
pemenuhan kemampuan - kemampuan dalam 5 (lima) tahun terakhir
berdasarkan laporan keuangan. Analisis financial yang digunakan adalah
analisis perbandingan dan beberapa analisis ratio. Data yang digunakan dalam
penulisan ilmiah ini adalah laporan neraca PT. Muti Bintang Indonesia, Tbk.
pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. berdasarkan hasil analisis dapat
ditinjau bahwa dari segi ratio Likuiditas pada umumnya mengalami penurunan
dalam 5 tahun terakhir, yaitu penurunan Current Ratio sebesar 16,6%
(2003-2004), 30,3% (2004-2005), dan 15,2% (2005- 2006). Penurunan Cash
Ratio sebesar 10,1% (2003-2004), 24,4% (2004-2005), dan 2% (2005-2006).
Serta penurunan quick ratio sebesar 8% (2003-2004), 22,2% (2004- 2005), dan
12,9% (2005-2006). Ratio Solvabilitas menunjukkan kenaikan dari tahun ke
tahun yang artinya menurunya kinerja perusahaan dalam membayar Hutang
Jangka Pendek maupun Hutang Jangka Panjang yang ada. Kenaikannya antara
lain Debt Ratio 11,43% (2003-2004), 5,5% (2004-2005), 7,09% (2005-2006)
dan 0,71% (2006-2007). Kenaikan Long Term Debt to Equity Ratio (LTDE)
sebesar 4,69% (2003-2004), 2,23% (2004-2005), 3,63% (2005-2006) dan 0,7%
(2006-2007). Namun rasio keuangan masih dalam keadaan solvable karena
rasio-rasionya masih dibawah standar industri, kecuali untuk Total Debt to
Equity Ratio (TDER) yang tidak solvable karena rasionya dari tahun ke tahun
berada diatas standar industri yang artinya Modal Pemilik tidak dpat dijadikan
jaminan atas Total Hutang yang ada. begitu juga dengan ratio profitabilitas
menunjukkan keuntungan perusahaan dari tahun 2003 sampai dengan 2007
mengalami penurunan karena dari ketiga indicator rasionya menunjukan laba
yang dihasilkan perusahaan pada umumnya mengalami fluktuasi dari tahun ke

tahun.

