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Deskripsi 

Mata Kuliah 

: Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami konsep, ruang 

lingkup dan kegunaan laporan keuangan, mampu membaca dan menganalisis 

laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, mampu menunjukkan 

kinerja mandiri yang bermutu dan terukur serta memiliki etika dan tanggung 

jawab secara profesional dalam kerja team. 

Capaian 

Pembelajaran  

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 

a. Pengetahuan 

 Mampu menjelaskan ruang lingkup dan kegunaan laporan keuangan 

 Mampu menganalisis perbandingan laporan keuangan dan menjelaskan 

kegunaannya 

 Mampu menganalisis rasio untuk menilai kinerja suatu perusahaan  

 Mampu menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja 

 Mampu menganalisis sumber dan penggunaan kas 

 Mampu menganalisis perubahan pendapatan 

b. Ketrampilan 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya 

 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 



pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, disain atau kritik 

seni 

 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, 

baik secara lisan maupun tertulis, 

 Mampu menciptakan peluang serta membangun jaringan dengan 

kemampuan dan pengalaman dalam hal jasa konsultasi secara praktis 

c. Sikap 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan mampu menunjukkan sikap 

religius, 

 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika, 

 Berkontibrusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila 

dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, 

 Menghadapi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, 

 Bekerjasama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan, 

 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 

Soft Skill : 1. Kemampuan analisis 

2. Kemampuan komunikasi  

3. Kemampuan presentasi 

4. Kemampuan penyelesaian tugas  

Referensi : 1. Subramanyam K.R. dan Wild J.J, 2010. Analisis Laporan Keuangan 

(Financial Statement Analysis). Edisi 10. (penerjemah: Dewi Yanti) 

Salemba Empat: Jakarta Selatan 

2. James M. Wahlen, Stephen P. Baginski, Mark T. Bradshaw, 2015. Financial 

Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation; A Strategic 

Perspective. 8Th Editions, Canget Learning: South Western. 

3. Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, 2016. Analisis Laporan Keuangan, 

Edisi ke 5, UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 

4. Sukmawati Sukamulja. Analisis Laporan Keuangan, Sebagai Dasar 



Pengambil Keputusan Investasi. Penerbit Andi.  

5. Refrensi lain yang relevan 

Penilaian : Untuk lulus mata kuliah ini, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 

80% dari total pertemuan atau 13 kali dari total 16 pertemuan. Nilai akan 

dihitung berdasarkan komponen berikut ini: 

1. Tugas/Kuis                       20% 

2. Keaktifan                          20% 

3. Ujian Tengah Semester    30% 

4. Ujian Akhir Semester       30% 

Pembobotan 

Penilaian 

: 80 – 100  : A 

76 – 79    : A- 

71 – 75    : B+ 

65 – 69    : B- 

61 – 64    : C+ 

60            : C 

Dst,.. 

 

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER 

Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut: 

 

No Pokok Pembahasan Sub Pokok Pembahasan Bentuk 

Pembelajaran 

Kriteria 

Penilaian 

1 Pengantar 

perkuliahan 

 Penjelasan mengenai kontrak 

kuliah dan rencana  

perkuliahan semester 

Diskusi secara 

daring/luring 

Kehadiran 

2 Tinjauan analisis 

bisnis 

 Alisis laporan keuangan dan 

analisis bisnis 

 Tujuan analisis bisnis 

 Jenis utama analisis bisnis 

 Obyek analisis laporan 

keuangan  

 Tujuan analisis laporan pada 

perusahaan  

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

3 Tinjauan analisis 

laporan keuangan 

 Aktivitas bisnis dan 

hubungannya dengan laporan 

keuangan. 

 Tujuan dari setiap laporan 

keuangan dan hubungan 

antar laporan keuangan. 

 Menganalisis dan 

menafsirkan laporan 

keuangan. 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 



 Teknik analisis laporan 

keuangan dasar. 

4 Lingkungan 

pelaporan 

 Lingkungan Pelaporan 

Keuangan 

 Sifat dan tujuan akuntansi 

 Akrual-fondasi Akuntansi 

 Konsep Laba 

 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

 

5 

Lingkugan analisis 

laporan keuangan 

 Nilai wajar akuntansi 

 Pengantar analisis akuntansi 

 Audit dan Kualitas Laba 

 Analisis common size dan 

analisis trend 

 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

6 Analisis aktivitas 

Pendanaan 

 

 Pendanaan Jangka pendek 

dan jangka panjang. 

 Sewa 

 Kontijensi dan Komitmen 

 Ekuitas Pemegang Saham 

 Pembagian deviden 

 Manfaat pasca pensiun 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

7 Analisis Aktivitas 

Investasi 

 Pengenalan aset lancar 

 Manajemen kas,  

 Manajemen piutang,  

 Manajemen Persediaan 

 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

8 MID TEST 

9 Analisis Aktivitas 

Investasi II 

 Pengenalan aset jangka 

panjang 

 Implikasi aset jangka panjang 

 Aset tetap dan sumber daya 

alam 

 Aset tidak berwujud 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

10 Analisis aktivitas 

operasi 

 Pengukuran Laba 

 Pos Yang Tidak Berulang 

 Pengakuan Pendapatan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 



 Beban yang di tangguhkan 

 Biaya Bunga dan Pajak 

Penghasilan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

11 Analisis aktivitas arus 

kas 

 Laporan arus kas 

 Analisis implikasi arus kas 

 Analisis arus kas 

 Rasio arus kas khusus 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

12 Analisis kredit  Analisis modal kerja 

 Ukuran likuiditas modal 

kerja dan komponennya 

 Rasio likuiditas 

 Struktur modal dan 

solvabilitas 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

13 Analisis kredit II  Aset dan solvabilitas 

 Laba dan solvabilitas 

 Rasio leverage 

 leverage keuangan dan 

implikasinya terhadap kinerja 

dan analisis perusahaan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

14 Analisis profitabilitas 

dan risiko 

 komponen dan interpretasi 

Return On Assets 

 Profit Margin, perputaran 

aktva 

 komposisi dan interpretasi 

ROE. 

 hubungan ROA dan ROE. 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

 

 

 

15 Analisis laporan 

keuangan bank 

 Pengertian 

 Perbedan laporan keuangan 

bank dan sektor lain 

 Bentuk Laporan Keuangan 

Bank 

 Teknik Analisis Laporan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring/luring 

Kehadiaran, 

keaktifan, 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 



Keuangan Bank penyelesaian 

tugas 

16 FINAL TEST 
 

 

 

 

Menyetujui,         

Ka. Prodi D3 Akuntansi,      Dosen Pengampu Mata Kuliah, 
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