ANALISIS RENTABILITAS EKONOMI, LEVERAGE KEUANGAN, DAN
CURRENT RATIO SEBELUM DAN SELAMA KRISIS EKONOMI

(Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Di BEJ)

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoldh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

f

*0

ISLAM

5> ^^ORd

cc ^S^XjS

Ui ^^/G^r

>
^

J

I! J

1
D
O
Z
m

y?

III

J!Av

>

oieh

Nama

: Isni Puspitasari

Nomor Mahasiswa

: 01311399

Program Studi
Bidang Konsentrasi

: Manajemen
: Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005

•ui-

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISMS

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat karya yang peniah diajukan orang bin untuk memperoleh
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Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT semata,

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta segala petunjuk dan

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "
Analisis Rentabilitas Ekonoini, Leverage Keuangan, dan Current Ratio
Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pada Perusahaan
Makanan dan Minuman di BEJ)."

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar
Sarjana Strata-1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini

jauli dari sempurna yang dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis.
Dengan keterbatasan penulis ini maka penulisan skripsi ini tidak terlepas
dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penuhs mengucapkan terimakasih
yang tulus dan tak terhinggakepada:

1. Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA. selaku dekan Fakultas
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Dra. Sri Mulyati, Msi selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak dan Ibu pelita hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan,
membimbing, dan berjuang untuk diriku dari aku kecil hingga kini.
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4. Si Doel and Mbake "kapan ya munculnya keponakan mungilku dari
kalian?" and thanks kalian dah bantuin and ngusilin aku terus.

5. Mas Beni yang always bantuin adeknya yang kesulitan ngetik
komputer.

6. Bul-bulku yang selalu mau nemenin aku kalo aku butuhin sesuatu.
7. Keluarga besar Muhammad Sobdur dan Muliammad Zaed.

8. Semua sobat-sobatku dari SMLL.Wieka, Ayu, Ike, Irma yang udali
ngasi bantuan, doa dan semangat

9. Duo sobat baikku, Dini and Sinta yang selalu mau mendengarkan
keluhan, curhat, atau cerita-ceritaku dan memberiku nasehat juga
semangat, aku akan selalu ingat itu sobat!!!

10. Temen-temen yang pernah deket ma aku dari dulu sampai sekarang
yang nggak bisa aku sebutin saru-persatu....Ria, farie, dina, and masih
banyak yang lain.
11. Temen-temen eks KKN SL-109 Cupuwatu 2: alan, arif, edo, eko, ican,

neneng, soza, u-q, ze, and terutama bu'e thanks kalian udah jadi bagian
liidupku, kuharap kita semua bisa sukses di kemudian hari.

12. Dorama "AZUKA $"$"tj " yang memberiku banyak inspirasi dalam
setiap pengetikan skripsi.

13. Semua orang yang telah berjasa pada diriku dari kecil hingga sekarang
yang nggak bisa disebutin satu-persatu.
Semoga amal dan kebaikan kalian akan mendapat imbalan, taufik,
dan hidayah serta rahmat dari Allah SWT.
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Demikian yang menjadi harapan penuhs, semoga skripsi ini dapat
menjadi bahan serta menambah pengetahuan dan memberikan manfaat
bagi semua pihak.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2005
Penulis

Isni Puspitasari

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada
Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap".
(Alam Nasyrah,6-8)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya ".
(Al Baqarah, 286)

"Buatlah karya seumur hidup yang akan terus dikenang walapun
pembuatnya telah tiada".
(doramaAzuka)

"Kehidupan bukan hah ini saja tapi ada esok, lusa dan hari
selanjutnya. Buatlah sedikit perubahan namun itu berarti untuk
seumur hidup,:.
(pipit)
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