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Laporan keuangan menjadi dasar perhitungan analisa rasio keuangan untuk 
berbagai tujuan diantaranya untuk perencanaan laba perusahaan. Rasio-rasio 
keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan dan membantu para pelaku 
bisnis, pihak pemerintah dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam membuat 
keputusan keuangannya. Salah satunya yaitu rasio profitabilitas. Profitabilitas 
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang dapat 
digunakan dalam keberlangsungan usahanya. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah bagaimana peranan rasio profitabilitas sebagai alat perencanaan laba pada 
PT. Angkasa Pura II? dan bagaimana pengaruh laporan keuangan terhadap 
perencanaan laba pada periode berikutnya pada PT. Angkasa Pura II?. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui peranan rasio keuangan terhadap perencanaan 
laba di PT. Angkasa Pura II dan untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan 
terhadap perencanaan laba pada periode berikutnya pada PT. Angkasa Pura II.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa sejarah 
singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan 
perusahaan. 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 didapat bahwa manajemen perusahaan masih belum efisien dalam 
mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba karena berdasarkan 
pengukuran rasio keuangan yang berpatokan pada laporan laba rugi dan neraca 
tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan belum memenuhi kriteria standar 
kinerja perusahaan yang baik. PT. Angkasa Pura II  belum efisien dalam 
mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba karena berdasarkan 
pengukuran rasio keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas yang 
berpatokan pada laporan laba rugi dan neraca tahun 2015-2017 mengalami 
penurunan dan belum memenuhi kriteria standar kinerja perusahaan yang baik.PT. 
Angkasa Pura II  belum mampu menjadikan rasio profitabilitas sebagai alat 
perencanaan laba karena masih terus terjadi penurunan signifikan terhadap laba 
perusahan selama dua periode berturut-turut. PT. Angkasa Pura II  belum mampu 
meprediksi laba yang akan terjadi di periode berikutnya yang disebabkan karena 
perusahaan mengalami penurunan laba. Hal tersebut dikarenakan pihak 
manajemen belum dapat mengembangkan langkah dalam mengatasi permasalahan 
keuangan yang terdapat pada perusahaan. 
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