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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya profitabilitas berkaitan dengan volume
penjualan, jumlah aktiva dan investasi yang ditanamkan dengan menggunakan ratio-ratio
profitabilitas yang dihasilkan selama kurun waktu 3 tahun. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan April 2005 di Perusahaan Ayam Petelur "PT Suni Tama Perdana". Metode penelitian
yang digunakan adalah studi kasus. Metode penentuan lokasi di Perusahaaan ayam petelur
PT Suni Tama Perdana secara purposive yaitu dengan pertimbangan:1) mempunyai skala
usaha yang besar, yaitu 33.000 ekor, 2) merupakan suatu usaha yang sudah kontinyu, 3)
dapat bertahan saat krisis moneter. Metode analisis yang digunakan adalah "profit margin",
"return on assets" (ROA), "return on invesment" (ROI) dan "return on equity" (ROE). Hasil
penelitian menunjukan bahwa analisis profitabilitas perusahaan peternakan ayam petelur "PT
Suni Tama Perdana" mempunyal kinerja yang bagus karena keuntungan yang diterima dapat
mengembalikan investasi yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Hasil tersebut
berdasarkan atas analisis ratio-ratio profitabilitas sebagai berikut : 1). "profit margin" yaitu
32,32%, 44,07% dan 16,69% untuk tahun 2002, 2003 dan 2004, 2) "return on assets" (ROA)
yaitu sebesar 40,40%, 48,65% dan 2 1 53% untuk tahun 2002, 2003 dan 2004, 3) "return on
invesment" (ROI) sebesar 27,66%, 32,90% dan 15,39% untuk tahun 2002, 2003 dan 2004, 4)
"return on equity" (ROE) selama 3 tahun yaltu: 29,21%, 33,85% dan 16,32% untuk tahun
2002, 2003 dan 2004. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) pendapatan yang diperoleh
dari penjualan produk dapat menggembalikan investast yang dikeluarkan perusahaan ayam
petelur PT Suni Tama Perdana. 2) hasil usaha menunjukan perusahaan profitable dilihat dari
analisis profitabilitas dari tahun 2002 sampai tahun 2004.
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