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Dalam perusahaan pengambilan keputusan sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan 
perusahaan dengan pengambilan keputusan keuangan sesuai dengan tujuan perusahaan 
merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam 
pengelolaan keuangan merupakan representasi dari kinerja perusahaan secara 
keseluruhan. Oleh sebab itu mengevaluasi kondisi keuangan menjadi topik yang sangat 
penting. Kondisi keuangan perusahaan akan dapat di ketahui melalui hasil analisis 
terhadap laporan keuangan yang tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah 
laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut 
dengan tujuan untuk memperolah pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas 
laporan keuangan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Agriculture, 
forestry dan fishing pada saat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan profit yang 
sebanyak mungkin. Pada perusahaan Agriculture, forestry dan fishing sudah memasarkan 
sahamnya untuk umum ini adalah salah satu usaha untuk mendapatkan investasi yang 
banyak dengan keuntungan yang banyak pula, banyaknya perusahaan-perusahaan yang 
bergerak pada bidang tersebut dan telah go publik memiliki keuntungan yang cukup besar 
dan memberikan kepuasan kepada para konsumennya. 
Tujuan yang hendak di capai adalah untuk mengetahui kadaan dan perkembangan 
keuangan pada perusahaan Agriculture, Forestry and Fishing yang go Publik di Bursa 
Efek Jakarta periode 2001-2003 dan Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja 
keuangan pada perusahaan Agriculture, Forestry and Fishing yang go Publik di Bursa 
Efek Jakarta dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas dan Rentabilitas. 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rasio 
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan menghitung rasio 
rata-rata,standar deviasi serta menentukan skala rasio. 
Hasil penelitian skripsi ini yakni keadaan dan perkembangan serta kinerja keuangan 
perusahaan Agriculture, forestry and fishing yang go publik pada Bursa Efek Jakarta 
selama periode 2001-2003 menunjukan bahwa dari rasio likuiditas selama tiga tahun 
hampir semua perusahaan barada pada posisi buruk namun pada PT Anugerah Tambak 
Perkasindo berada pada posisi bagus pada rasio solvabilitas pada posisi bagus dan pada 
rasio Profitabilitas pada posisi normal dan bagus. 
Dari hasil penelitian tersebut diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
kinerja keuangan perusahaan Agriculture, Forestry And Fishing yang go publik pada 
Bursa Efek Jakarta pada PT Anugerah Tambak Perkasindo memiliki kinerja keuangan 
terbaik pertama, PT Astra Argo Lestari pada Kinerja Keuangan terbaik ke dua, PT Bakrie 
Sumatra Plantations kinerja keuangan tebaik ke tiga, PT Dharma Samudera Fishing 



Industries berada pada kinerja keuangan terbaik ke empat dan PT PP London Sumatra 
Indonesia memiliki kinerja keuangan terbaik ke lima.  


