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ABSTRAK 

 MOHAMMAD IQBAL SAPUTRA 8323164786. Analisis Solvabilitas 

dan profitabilitas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar di 

BEI periode 2013-2017. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya Ilmiah ini dilatar belakangi oleh adanya kasus perusahaan yang 

tidak bisa membayar hutang hingga penutupan sejumlah anak perusahaan, 

sehingga mengganggu solvabilitas dan profitabilitas pada perusahaan. 

 Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari observasi berupa 

pengumpulan data yang dilakukan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melalui 

web perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa solvabilitas selama 

periode 2013-2017 mengalami penurunan dan profitabilitas pada perusahaan 

mengalami penurunan. 

 

Kata Kunci: solvabilitas dan profitabilitas, Rasio Keuangan, Trend 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

MOHAMMAD IQBAL SAPUTRA 8323164786. Analysis of solvability 

and profitability in sub sector food and beverage company are listed in the IDX 

for period 2013-2017. DIII Accounting Study Program. Faculty Of Economics. 

State University Of Jakarta. 

This paper will be based on the case of companies that can’t pay debts 

until closure of a number of subsidiaries, thus disrupting the solvability and 

profitability on company. 

These paper based on the results of observation in form of data collection 

conducted at PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk through company’s web. The 

method use is descriptive quantitative methods of analysis. 

From the results of this research, it can be concluded that solvability 

during period 2013-2017 has decrease and profitability in the company has 

decrease. 
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