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MATA
KULIAH
PRASYARAT
-

Harapan untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah ini memberi kontribusi
kepada pencapaian capaian pembelajaran lulusan dan learning objectives
sebagaimana tersaji di tabel berikut ini:
Capaian
Pembelajaran
Lulusan

Learning Objectives

1.1

1.2

1

Mahasiswa
mampu
mendemonstr
asikan
kemampuan
berkomunikas
i secara
efektif

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Mahasiswa
mampu
mendemonstra
sikan
kemampuan
untuk bekerja
di dalam tim

2.1

2.2

Menunjukkan
kemampuan untuk
menulis laporan
yang sangat
terorganisir.
Menunjukkan
kemampuan untuk
mengikuti gaya
penulisan standar.
Menunjukkan
kemampuan
menulis dengan
aliran pemikiran
yang konsisten.
Menunjukkan
kemampuan
menggunakan alat
bantu visual secara
profesional.
Menunjukkan
kemampuan untuk
menyajikan secara
terorganisir.
Menunjukkan
kemampuan
menjawab
pertanyaan.
Menunjukkan peran
kepemimpinan
dalam mengelola
tim.
Memberikan upaya
yang kuat dan
menyumbangkan
ide-ide untuk
penyelesaian tugas.

Tinggi

Moder
at

Ren
dah

Penilaian
Kinerja

√

√

√

√

Partisipasi,
tugas individu
dan
kelompok,
makalah besar

√

√

√

√

Tugas
kelompok,
makalah besar

2

2.3

3.1

3

Mahasiswa
mampu
menjalankan
etika profesi
3.2

4.1

4.2

4.3

4

Mahasiswa
mampu
mendemonstras 4.4
ikan
kemampuan
menganalisis
laporan
keuangan untuk 4.5
pengambilan
keputusan
4.6

4.7

4.8

Menunjukkan
kemampuan untuk
menghargai
pendapat dari
perspektif yang
berbeda.
Menunjukkan
kemampuan untuk
mengidentifikasi
masalah etika dalam
profesi akuntansi.
Menunjukkan
kemampuan untuk
menerapkan
penilaian yang tepat
dalam membuat
keputusan etis.
Mendemonstrasikan
penguasaan konsep
dan teori akuntansi.
Menunjukkan
pengetahuan yang
komprehensif
tentang standar
akuntansi
Menunjukkan
kemampuan untuk
membuat
penyesuaian
akuntansi agar
sesuai dengan
realitas ekonomi.
Menunjukkan
kemampuan untuk
memprediksi
prospek
berdasarkan data
fundamental.
Menunjukkan
kemampuan untuk
menerapkan model
penilaian alternatif.
Menunjukkan
kemampuan untuk
mengidentifikasi
masalah akuntansi.
Menunjukkan
kemampuan untuk
mengidentifikasi
penggunaan angka
akuntansi yang
relevan dalam
membuat
keputusan.
Menunjukkan
kemampuan untuk
memecahkan
masalah akuntansi.

√

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

√
√

√

√

√

Makalah
besar, UTS,
UAS

√

√

√

CAPAIAN
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah Analisis Laporan Keuangan,
PEMBELAJARAN mahasiswa mampu:
MATA KULIAH CPMK 1 Mengidentifikasi kembali pelaporan keuangan dan konsep-konsep yang
(CPMK)
melandasi penyusunannya.

CPMK 2 Menguasai analisis akuntansi terhadap kegiatan pendanaan,
investasi, dan operasi.
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CPMK 3 Menguasai analisis keuangan yang meliputi analisis likuiditas,
solvency, profitabilitas, dan arus kas.
CPMK 4 Melakukan analisis prospektif dan menaksir risiko perusahaan.
CPMK 5 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.
KESELARASA
N CPL
DENGAN
CPMK

CPMK 1 CPMK 2 CPMK 3 CPMK 4 CPMK 5
CPL 1

V

CPL 2

V

V

V

CPL 3
CPL 4
DESKRIPSI
SINGKAT MATA
KULIAH

V
V

V

V

V

V

V

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.
DAFTAR BAHAN Buku Teks Utama:
DAN REFERENSI Subramanyam, K.R. 2014, Financial Statement Analysis, 11th Ed., New York:
McGraw Hill International Edition.
Sumber Lain:
Penman, S. 2013, Financial Statement Analysis, 5th Ed., New York: McGraw Hill
METODE
PERSENT
CPMK
KOMPONEN
PENILAIAN DAN
ASE
1
2
3
4
5
PENILAIAN
(%)
KAITAN DENGAN
Partisipasi Aktif
15
X
X
X
X
X
CPMK
Tugas dan Presentasi
15
X
X
X
X
X
Ujian Tengah
20
X
X
Semester
Ujian Akhir
20
X
X
X
Semester
Makalah Besar
30
X
X
X
X
X
Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
UTS dan UAS dilakukan untuk menguji pengetahuan, pemahaman, komprehensi,
dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan materi perkuliahan dalam
menganalisis laporan keuangan.
Tugas Individu
Mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas mingguan yang dapat berupa
exercise atau problem di akhir bab dalam buku teks.
Tugas Kelompok
Tugas kelompok merupakan studi kasus yang berbeda setiap minggunya. Setiap
4

kelompok akan menganalisis kasus yang sama setiap minggunya, baik kasus
terkini (dalam konteks Indonesia maupun global), maupun studi kasus dari buku
teks. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk mempresentasikan hasil
diskusinya, yang urutannya telah ditentukan di pertemuan pertama.
Makalah Besar
Tugas akhir yang berupa makalah besar ini akan dikerjakan secara berkelompok
yang terdiri dari tiga mahasiswa. Setiap kelompok wajib menaksir nilai intrinsik
salah satu perusahaan go public di Indonesia dengan menggunakan teknikteknik analisis laporan keuangan yang telah dipelajari. Setiap kelompok harus
memilih perusahaan yang berbeda yang kesepakatannya ditentukan oleh seluruh
anggota kelas.
Nilai
Huruf
A
AA/B
B+
B
BB/C
C+
C
CC/D
D+
D
E

Skor

Nilai Bobot Kumulatif

90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
0-29

4.0
3.75
3.5
3.25
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0

Berikut penjelasan untuk masing-masing nilai huruf:
Nilai
Huruf
A

A-

A/B dan
B+

B

Penjelasan
Seperti A-, dengan bukti yang konsisten tentang orisinalitas dan
pemahaman substansial dalam mengidentifikasi, memproduksi, dan
mengomunikasikan argumen, perspektif, atau pendekatan pemecahan
masalah yang berlawanan; mengevaluasi masalah secara kritis, solusi
dan implikasi dari masalah.
Seperti B+, dengan banyak bukti orisinalitas dalam mendefinisikan
dan menganalisis isu atau masalah dan dalam memberikan solusi;
menggunakan level, gaya, dan sarana komunikasi yang sesuai dengan
disiplin ilmu dan audiens.
Menunjukkan pemahaman yang substansial tentang konsep dasar
dalam berbagai konteks; mengembangkan atau mengadaptasi argumen
yang meyakinkan dan memberikan pembenaran yang komprehensif;
mengomunikasikan informasi dan gagasan secara memadai mengenai
disiplin ilmu.
Menunjukkan pemahaman yang memadai dan penerapan konsepkonsep dasar dari bidang studi; membangun argumen atau keputusan
dan
memberikan
pembenaran
yang
dapat
diterima;
mengomunikasikan informasi dan gagasan secara memadai mengenai
disiplin ilmu.
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B- ke C

FASILITATOR
TANGGUNG
JAWAB
MAHASISWA

INTEGRITAS
AKADEMIK

OTORISASI

Menunjukkan pemahaman yang dangkal atau parsial atau keliru
(salah) tentang konsep dasar bidang studi dan keterbatasan
kemampuan untuk menerapkan konsep tersebut; memberikan
argumen yang tidak didukung atau tidak tepat; mengomunikasikan
informasi atau ide dengan kepatuhan yang tidak jelas dan tidak
konsisten dengan disiplin ilmu.
C- ke D+ Menunjukkan kekurangan dalam memahami dan menerapkan konsepkonsep yang mendasarinya; mengomunikasikan ide dan informasi
secara tidak lengkap atau membingungkan dan hanya memberikan
sedikit perhatian pada konvensi bidang ilmu pengetahuan.
D
Gagal menunjukkan bagian penting atau keseluruhan dari tujuan
pembelajaran.
E
Tidak ada pekerjaan yang dapat dinilai.
Vogy Gautama Buanaputra, Ph.D., AFHEA
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.
2.
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.
3.
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.
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.
KETUA PROGRAM
KOORDINATOR
TANGGAL
MATA KULIAH
STUDI
1.

1 Februari 2022

Vogy Gautama Buanaputra, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Halim,
AFHEA
M.B.A.
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RENCANA KEGIATAN BELAJAR MINGGUAN
Sesi

Sub-CPMK Mata Kuliah

1

Mampu
memahami
pandangan
menyeluruh
analisis
laporan
keuangan—mempertimbangkan
relevansinya dalam konteks analisis
bisnis yang lebih luas

2

Mampu menjelaskan prinsip-prinsip
yang mendasari pelaporan keuangan
dan analisis

3

Mampu
menganalisis,
menginterpretasikan,
dan
mengevaluasi komponen-komponen
dalam aktivitas pembiayaan suatu
perusahaan—baik
pembiayaan
kreditur maupun ekuitas
Mampu menganalisis aset; untuk
menunjukkan bagaimana angkaangka tersebut mencerminkan kinerja
perusahaan
dan
persyaratan
pembiayaan,
dan
bagaimana
penyesuaian terhadap angka-angka
tersebut dapat meningkatkan analisis
Mampu menganalisis kombinasi antar
perusahaan dan bisnis dari perspektif
perusahaan investor

4

5

6

Mampu menunjukkan pentingnya
menginterpretasikan pengungkapan
pada aktivitas antar perusahaan untuk
analisis laporan keuangan, dengan

Topik

Materi

Tugas

Silabus
Pandangan Menyeluruh Analisis Laporan
Keuangan
- Analisis Bisnis
- Laporan Keuangan
- Dasar Analisis Laporan Keuangan
- Preview Analisis Laporan Keuangan
Pelaporan dan Analisis Keuangan
- Akrual - Landasan Akuntansi
- Konsep Penghasilan
- Akuntansi Nilai Wajar
- Pengantar Analisis Akuntansi
Analisis Pendanaan
- Pendanaan Utang
- Sewa
- Kontinjensi dan Komitmen
- Off-balance-sheet financing
- Ekuitas pemegang saham
Analisis Investasi di Dalam Perusahaan
- Pengantar Aset Lancar
- Persediaan
- Pengantar Aset Jangka Panjang
- Aset Tak Berwujud

Silabus
Bab 1

-

Analisis Investasi Antarkorporasi
Perusahaan:
- Sekuritas Investasi
- Metoda Ekuitas
- Kombinasi Bisnis
Analisis Investasi Antarkorporasi:
- Sekuritas Derivatif
- Fair Value Option
- Konsolidasi Kegiatan Luar Negeri

Fasilitator
Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 2

• Exercise 2-12 dan
Problem 2-7

Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 3

• Exercise 3-8 dan 3-12

Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 4

• Exercise 4-7 dan 4-8

Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 5

• Problem 5-1 dan 5-5

Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 5

• Case 5-5A

Vogy Gautama
Buanaputra

7

pembahasan
derivatif

akuntansi

sekuritas

7

Mampu menganalisis pengukuran
akrual baik pendapatan maupun beban
dalam menentukan laba bersih;
kemudian
menginterpretasikan
komponen dalam analisis keuangan

8

Mampu menganalisis komponen arus
kas sebagai pengetahuan untuk
seluruh aktivitas bisnis

9

Mampu memahami pengembalian
dengan penekanan pada profitabilitas,
menjelaskan
variasi
dalam
pengukurannya

10

Mampu menjelaskan proses proyeksi
laporan laba rugi, neraca, dan laporan
arus kas
Mampu menaksir nilai intrinsik
sebuah perusahaan
Mampu memahami analisis kredit—
menggunakan instrumen tambahan
untuk menilai likuiditas jangka
pendek

11
12

13

Mampu memahami analisis kredit—
terfokus pada struktur modal dan
implikasinya terhadap solvabilitas

14

Mampu memahami analisis ekuitas
yang berfokus pada penilaian
persistensi pendapatan dan earning
power

Analisis Operasi
- Pengukuran Pendapatan
- Item Nonrecurring
- Pengakuan Pendapatan
- Biaya Ditangguhkan
Ujian Tengah Semester
Analisis Arus Kas
- Implikasi Analisis Arus Kas
- Analisis Arus Kas
- Rasio Arus Kas

Bab 6

• Exercise 6-1
• Problem 6-3

Bab 7

• Exercise 7-10 dan 7-11

Vogy Gautama
Buanaputra

Kembalian atas Investasi dan Profitabilitas
- Pentingnya Pengembalian Modal yang
Diinvestasikan.
- Komponen Pengembalian Modal yang
Diinvestasikan
- Analisis Return on Net Operating Assets
- Analisis Return on Common Equity
Analisis Prospektif:
- Menyusun laporan keuangan prediksian
- Penentuan cost of equity

Bab 8

• Exercise 8-2 dan 8-6

Vogy Gautama
Buanaputra

Ch.9

• Problem 9-3

Vogy Gautama
Buanaputra

Analisis Prospektif:
Penaksiran nilai intrinsik
Analisis Kredit:
- Likuiditas dan Working Capital
- Analisis Aktivitas Operasi Likuiditas
- Tindakan Likuiditas Tambahan
Analisis Kredit:
- Dasar-dasar Solvabilitas.
- Komposisi Struktur Modal dan Solvabilitas.
Earnings Coverage
Analisis Ekuitas dan Penilaian
- Earning Power dan Prakiraan
untuk Valuasi

Bab 9

• Problem 9-4 dan 9-5A

Bab 10

• Exercise 10-1 dan 10-5

Vogy Gautama
Buanaputra
Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 10

• Exercise 10-6 dan 10-7

Vogy Gautama
Buanaputra

Bab 11

• Problem 11-2
• Exercise 11-4

Vogy Gautama
Buanaputra

Vogy Gautama
Buanaputra

Ujian Akhir Semester
8

9

