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Mata Kuliah  : Analisa Laporan Keuangan                 Semester : V   Sks : 3       

KOMPETENSI      : Agar mahasiswa memahami bagaimana seharusnya menganalisa laporan keuangan dengan tehnik-tehnik  

  yang baik dan benar serta dapat menyimpulkan hasil analisis laporan keuangan tersebut. 
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1 

1. Memahami dan mensepakati   
kontrak kuliah. 

2. Mampu menjelaskan dan 
mepresentasikan Laporan 
Keuangan, lingkungan pelaporan 
dan pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap laporan 
keuangan 

Aturan perkuliahan standar 
penilaian ,Tujuan analisis laporan  
keuangan,metode analisis 
 

 Ceramah 

 Diskusi kelas 

 Mencari informasi 
laporan keuangan 
yang dipublikasikan 

Kemampuan untuk 
membedakan  jenis-jenis 
laporan keuangan  dan 
komponen laporan keuangan 

3% 

2 
Kemampuan mengidentifikasi 
perbedaan alat-alat analisis laporan 
keuangan 

Jenis-jenis alat analisis laporan 
keuangan 

 Ceramah 

 Diskusi kelas 
 

Kemampuan untuk 
membedakan alat-alat analisis 
laporan keuangan 

3% 

3 

Kemampuan melakukan perhitungan 
analisa komparatif dan analisa 
commonsize dan 
menginterpretasikannya 

Analisa trend/angka indeks dan 
Analisa common size 

 Ceramah 

 Latihan soal 
 

Kemampuan untuk melakukan 
analisa  perubahan, trend/ 
angka indeks dan analisa 
common size 

4% 

4 

Kemampuan melakukan analisa 
ratio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, 
dan profitabilitas dan 
menginterpretasi- kannya 

Ratiolikuiditas,RatioSolvabilitas,Rati
o Aktivitas danRatio profitbilitas 

 Ceramah 

 Latihan soal 
 

Kemampuan untuk melakukan 
analisa ratio likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas dan 
profitabilitas 

4% 

5 

Kemampuan melakukan analisa 
ratio pertumbuhan, pemakaian 
system dupont  dan melakukan 
analisa ratio secara komprehensive 

Ratio pertumbuhan,Analisis Dupont 
Analisa Ratio Comprehensive 

 Ceramah 

 Latihan soal 
 

Kemampuan untuk melakukan 
analisa ratio secara 
komprehensive 

4% 
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6 

Kemampuan melakukan analisis 
Cross  section 

Analisa rata-rata industri dan 
perbandingan antar industri 

 Ceramah 

 Diskusi kelas 

 Mencari informasi 
perbandingan antar 
industri 

Kemampuan untuk melakukan  
analisa perbandingan antar 
industri 4% 

7 
Kemampuan melakukan Analisis 
Prospektif 

Proyeksi Laporan Keuangan  Ceramah 

 Latihan soal 

Kemampuan untuk  melakukan  
proyeksi laporan keuangan 

4% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 20% 

 


