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SILABUS 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 
Semester Genap 2020/2021 

 

Dosen  
Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA, CA, CPA, FCMA, Asean CPA, Akt. 
slamet.sugiri@ugm.ac.id 
Waktu Konsultasi: dengan appointment  

 

Deskripsi 
Analisis laporan keuangan merupakan bagian integral dari analisis bisnis yang luas. 
Mata  kuliah ini membahas analisis laporan keuangan yang meliputi analisis 

akuntansi, analisis keuangan, analisis prospektif dan risiko, dan penentuan nilai 
intrinsik sebuah perusahaan.  
 
Materi awal yang dibahas adalah tentang pelaporan keuangan, lingkungannya, dan 

konsep-konsep serta asumsi-asumsi yang melingkupi dan melandasi pelaporan 
keuangan. Setelah itu, dibahas analisis akuntansi yang meliputi analisis pendanaan, 
analisis investasi, dan analisis operasi. Adapun analisis keuangan, yang dibahas 
sesudah analisis akuntansi, meliputi analisis likuiditas, analisis solvency, analisis 

profitabilitas, analisis arus kas, dan analisis keuangan lain yang terkait. Materi 
berikutnya adalah analisis prospektif dan penaksiran risiko perusahaan yang 
dengannya akan dibahas bagaimana menentukan taksiran nilai intrinsik saham sebuah 
perusahaan.  

 
Setelah menempuh mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, mahasiswa diharapkan 
untuk dapat: 
(a) mengidentifikasi kembali pelaporan keuangan dan konsep-konsep yang 

melandasi penyusunannya. 
(b) menguasai analisis akuntansi terhadap kegiatan pendanaan, investasi, dan 

operasi. 
(c) menguasai analisis keuangan yang meliputi analisis likuiditas, solvency, 

profitabilitas, dan arus kas. 
(d) melakukan analisis prospektif dan menaksir risiko perusahaan. 
(e) menentukan nilai intrinsik saham suatu perusahaan (yang go public) dan 

memberi rekomendasi tentang keputusan investasi pada saham perusahaan 

tersebut yang dapat berupa buy, sell, atau hold. 
 
Harapan untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas memberi kontribusi kepada 

pencapaian learning goal dan learning objectives Program Studi Maski FEB UGM 
sebagaimana tersaji di tabel berikut ini. 
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LG-LO Prodi Maksi FEB UGM 

No Learning Goals Learning Objectives 

 
 
 

1 

 
Students 

demonstrate the 

ability to 
communicate 

effectively 

1.1 Demonstrate the ability to write highly organized reports. 

1.2 Demonstrate the ability to follow standard writing style. 

1.3 
Demonstrate the ability to write with consistent flow of 
thought. 

1.4 Demonstrate the ability to use visual aids professionally. 

1.5 Demonstrate the ability to present in an organized manner. 

1.6 Demonstrate the ability to answer questions. 

 
2 

Students 

demonstrate the 

ability to work in 

teams 

2.1 Demonstrate a leadership role in managing the team. 

2.2 Deliver strong efforts and contribute ideas for task completion. 

2.3 
Demonstrate the ability to appreciate opinions from different 
perspectives. 

 

3 

 

Students are able to 

exercise 

professional ethics 

3.1 
Demonstrate the ability to identify ethical issues in the 

accounting profession. 
 

3.2 
Demonstrate the ability to apply the appropriate judgment in 
making ethical decisions. 

 

 
 
 

 
4 

 

 

 
Students 

demonstrate the 
ability to analyze 

financial statements 

for decision making 

4.1 Demonstrate the mastery of accounting concepts and theories. 

4.2 
Demonstrate comprehensive knowledge of accounting 
standards 

4.3 
Demonstrate the ability to make accounting adjustment to 

conform with economic reality. 

4.4 
Demonstrate the ability to predict prospect based on 

fundamental data. 

4.5 Demonstrate the ability to apply alternative valuation models. 

4.6 Demonstrate the ability to identify accounting problems. 

4.7 
Demonstrate the ability to identify use relevant accounting 
numbers in making decisions. 

4.8 Demonstrate the ability to solve accounting problems. 

 

 

Buku teks 
Subramanyam, K.R. 2014, Financial Statement Analysis , 11th Ed., New York: 
McGraw Hill International Edition. 
 

Tanggung jawab mahasiswa 
. 

 Mahasiswa diminta untuk membaca materi sebelum  menghadiri kuliah di kelas  

daring dan mengerjakan berbagai latihan/soal yang tersedia di bagian akhir dari 
setiap bab. Pertemuan daring akan digunakan sebagai tempat  untuk 

mengonfirmasi pahaman mahasiswa terhadap pelbagai konsep dan tugas harian.  
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 Mahasiswa diharapkan untuk hadir di kelas daring sepenuh 100% dari jadwal 
tatap muka yang direncanakan. Hanya jika terdapat halangan yang berada di luar 

kendali mahasiswa, mahasiswa diperkenakan tidak hadir, tetapi maksimum 
ketidakhadiran adalah 25% dari jadwal yang direncanakan. Apabila tidak bisa 

memenuhi standar ketentuan tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti 
UAS dan mendapatkan nilai E atau F dari mata kuliah ini. Prinsipnya tidak lulus. 

 Dalam hal ada perubahan ke kuliah luring, mahasiswa dilarang menggunakan 
mobile phone dan alat komunikasi lain di dalam kelas kecuali atas perintah atau 
ijin dosen untuk keperluan proses pembelajaran.  

 

Integritas Akademik 

Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan dan menegakkan integritas  akademik. 
Di dalam hal ini tidak ada toleransi terhadap plagiarism atau academic dishonesty 
dalam bentuk apa pun, misalnya melihat pekerjaaan ujian milik orang lain, 
menandatangani presensi orang lain (dalam kuliah luring), membagikan jawaban 

ujian kepada orang lain, menyontek dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. 
Pelanggaran etika dan berbagai bentuk ketidakjujuran ini akan mengakibatkan 
gagalnya seseorang dalam menempuh mata kuliah ini. Nilai final untuk mata kuliah 
ini jika mahasiswa melakukan kecurangan semisal tersebut di atas adalah E atau F. 

Intinya tidak lulus. 
 

Metode pengajaran 

Mahasiswa diharapkan membekali pikirannya dengan bahan yang ditugaskan untuk 
dibaca sebelum kegiatan (temu kelas) berikutnya. Untuk memfasilitasi hal ini dan 
meyakinkan dosen, tugas sengaja ditentukan untuk materi yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya. Misalnya, untuk pertemuan ke-2, oleh karena yang dibahas 

adalah bab 2, maka tugas diambil dari questions, exercises, ataupun problems yang 
tertera pada akhir setiap bab buku acuan. Untuk sesi ke-1 tidak ada tugas sebab ini 
adalah pertemuan (daring) pertama yang akan membahas silabus, aturan main, dan 
overview of financial statement analysis (bab 1).  

 
Kegiatan di kelas digunakan untuk penjelasan secukupnya saja oleh dosen dan 
diskusi antara dosen dan mahasiswa dan antarmahasiswa. Diharapkan mahasiswa 
untuk aktif dalam pembahasan setiap bab. Kelas juga akan digunakan untuk memberi 

kesempatan dan tugas kepada mahasiswa untuk menyajikan ringkasan materi kuliah 
ataupun hasil pekerjaan rumah (PR). Tugas ini dapat dibebankan kepada para 
mahasiswa secara individual atau kelompok.  
 

Ujian akan diselenggarakan dua kali, yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian 
akhir semester, kecuali jika ada aturan baru dari dekanat.  Di samping tugas harian, 
UTS dan UAS, terdapat tugas untuk menyusun makalah besar, yakni menaksir nilai 
intrinsik saham perusahaan go public.  
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Sistem penilaian 
Ujian diselenggarakan dua kali (kecuali dinyatakan lain oleh dekanat nantinya sesuai 
kemajuan kondisi pandemik), yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 
Aktivitas mahasiswa berupa diskusi di kelas dan pengerjaan tugas di luar kelas juga 

merupakan elemen penilaian. Bobot nilai adalah sebagai berikut. 
 

     1.  UTS 25% 
     2.  UAS 25% 

     3.  Kuis, tes, presentasi, tugas mingguan 25% 
     4.  Makalah besar (menaksir nilai intrinsik) 25% 

 
Makalah besar diserahkan ke Bagian Akademik Maksi paling lambat 10 hari setelah 

UAS mata kuliah ini.  
 

Nilai final mahasiswa ditentukan berdasarkan angka berbobot dengan 
konversi sesuai SK Rektor terbaru. Nilai akhir ditentukan atas dasar peringkat kelas 

atas dasar skor hasil komponen-komponen di atas. Persentase komponen dapat 
berubah bergantung pada dinamika kelas. 
 

Skor final anda akan dikonversi menjadi nilai berdasarkan skema berikut: 

 
A 90 ke atas C+ 55 – 59 
A- 85 – 89 C 50 – 54 
A/B 80 – 84 C- 45 – 49 

B+ 75 – 79 C/D 40 – 44 
B 70 – 74 D+ 35 – 39 
B- 65 – 69 D 30 – 34 
B/C 60 – 64 E 30 ke bawah 

 
 

Rencana Kuliah: 
 

Sesi 

ke- 

Topik Referensi: 

Subramanyam, 
kecuali Silabus 

Tugas, diserahkan 

di awal sesi 
berikutnya, 
kemudian 

dipresentasikan 

atau  
didiskusikan) 

1 1. Silabus  
2. Pandangan menyeluruh analisis 

laporan keuangan 

Silabus 
Bab 1 
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2 Pelaporan dan analisis keuangan  
 

Bab 2 
 

 

Exercise 2-9 dan 
2-10 

 

3 Analisis pendanaan Bab 3 Exercise 3-3 dan 
3-6 

4 Analisis investasi di dalam 
perusahaan 

Bab 4 Exercise 4-8 dan 
Problem 4-3 

5 Analisis investasi antarkorporasi 
perusahaan: 
1. Sekuritas Investasi 

2. Metoda Ekuitas 
3. Kombinasi Bisnis 

 

Bab 5 Problem 5-1 dan  
Problem 5-5 
 

6 Analisis investasi antarkorporasi: 
1. Sekuritas Derivatif 
2. Fair Value Option 

3. Konsolidasi Kegiatan Luar Negeri 

Bab 5 Case 5-5A 

7 Analisis operasi Bab 6 
 

Exercise 6-1 
Problem 6-3 
 

UTS: Bab 1 sampai Bab 6 
8 Analisis arus kas Bab 7 Exercise 7-1 

Exersice 7-3 

    

9 Kembalian atas investasi dan 
profitabilitas 

Bab 8 Exercise 8-1 
Exercise 8-3 

10 Analisis prospektif: menyusun laporan 
keuangan prediksian; penentuan cost 
of equity 

Bab 9 Problem 9-1 dan  
9-2 

11 Analisis prospektif: penaksiran nilai 

intrinsik 

Bab 9 Problem 9-4 dan 

9-5A 
12 Analisis kredit: 

 

Bab 10 Exersise 10-1 dan 

10-5 

13 Analisis ekuitas dan penilaian 
 

Bab 11 Problem 11-2 
Exercise 11-4 
 

14 Wrapping dan bahas big paper   

UAS: Bab 7 sampai Bab 11 

 


