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Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan merupakan kunci 
keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan 
yang baik, karena keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang 
digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini 
akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama 
antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. 
Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu baik 
atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. Perusahaan perlu melakukan 
analisis laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan untuk menilai 
kinerja perusahaan, dan digunakan untuk membandingkan kondisi persusahaan 
dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah perusahaan   
tersebut meningkat atau tidak sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan 
yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja 
perusahaannya. Kinerja merupakan sesuatu yang ingin dicapai, untuk melakukan 
sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Jadi kinerja perusahaan adalah proses 
pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan untuk memberikan solusi 
dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat pada suatu periode tertentu. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan 
laporan keuangan ditinjau dengan rasio profitabilitas dan lukuiditas. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa sejarah 
singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik 
pengambilan data adalah dokumentasi dan tinjuan pustaka. Metode analisis data 
yaitu metode deskriktif. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Indra Berkah Karunia 
masih kurang efisien dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba 
kerana berdasarkan pengukuran rasio keuangan yang berpatokan pada laporaan 
laba rugi dan neraca tahun 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 
mengalami penurunan tahun 2017. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 
perusahaan mengenai penurunan tingkat likuiditas dan profitabilitas, perusahaan 
sebaiknya tiap tahun melakukan analisis dengan menggunakan rasio keuangan dan 
mengevaluasi manajemen laba pada perusahaan agar bisa mengambil keputusan 
yang lebih tepat dan menguntungkan pada tahun selanjutnya agar beroperasi 
dengan lancar dan tepat sasaran 
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