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kata kunci : manajemen keuangan
Abstraksi :
Para investor akan tertarik untuk menanamkan dana pada sebuah perusahaan
dengan kondisi keuangan yang sehat. Apabila laporan keuangan
memprediksikan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan
yang kemudian dapat mengalami kebangkrutan, maka merupakan suatu analisis
yang penting bagi kreditur, investor, dan manajemen. Bagi kreditur analisis ini
menjadi bahan pertimbangan penting dalam memutuskan menarik atau
menambah piutang. Tetapi sebagai investor atau penanam modal, hasil analisis
tersebut dapat digunakan untuk menentukan sikap terhadap sekuritas yang
dimiliki perusahaan. Bagi pihak manajemen, adalah sangat penting untuk
mengetahui prediksi tentang perusahaan sehingga dapat membuat keputusan
dalam mempertanggung jawabkan modal yang diinvestasikan dalam
perusahaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada peningkatan hasil investasi.
Untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan hasil investasi di gunakanlah
rasio profitabilitas - yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri sistem Du
Pont dan Earning Power, serta analisis indeks dan analisis Common Size. Untuk
memperoleh Rasio Profitabilitas digunakan tujuh perhitungan yaitu Gross profit
margin, Operating income ratio, Operating ratio, Net profit margin, Earning
power of total investment, Net earning power ratio (rate of return on
investment/ROI), dan Rate of return for the owners (Return on Equity/ROE).
Analisis rasio profitabilitas PT KARYA KASIH SEJAHTERA secara
keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2004-2006. Ada beberapa
elemenelemen yang mengalami penurunan namun masih dapat diimbangi
dengan peningkatan di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keadaan
keuangan perusahaan dalam keadaan cukup baik. Tetapi manajemen harus dapat
menghindari terjadinya penurunan rasio ini di tahun berikutnya dengan cara
lebih bijak dalam membuat keputusan dan meningkatkan koordinasi antara

bagianbagian terutama bagian pembelian dan bagian produksi. Sehingga tidak
terjadi penurunan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
sebagai hasil dari investasi.

