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(...) Pilihan
EARLY ARMEIN, RENI ANGGRAENI
1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri;
Sikap
2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap
pencapaian hasil kerja kelompok.
Mahasiswa mampu melakukan analisis dan menyusun laporan
perbandingan laporan keuangan, analisis rasio, analisis
sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan
Ketrampilan
penggunaan kas, analisis perubahan pendapatan, analisis
Umum
break event point, analisis keputusan investasi modal, biaya
modal atau leverage dan struktur modal serta analisis pilihan
pembiayaan.
Mahasiswa memahami ruang lingkup dan kegunaan laporan
Capaian
keuangan, memahami analisis laporan keuangan yang
Pembelajaran
diperbandingkan dan kegunaannya, memahami analisis rasio
Mata Kuliah
untuk menilai kinerja suatu perusahaan, mengetahui
bagaimana analisis sumber dan penggunaan modal kerja,
Pengetahuan
mengetahui bagaimana analisis sumber dan penggunaan kas,
mengetahui bagaimana analisis perubahan pendapatan,
mengetahui bagaimana analisis break event point, analisis
keputusan investasi modal, memahami konsep-konsep modal,
memahami leverage keuaangan, memahami sumber-sumber
dana jangka panjang.
Mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan terkait topik
Ketrampilan
analisis laporan keuangan baik secara soft skills maupun hard
Khusus
skills, menggunakan aplikasi bisnis (software) untuk
keperluan analisis laporan keuangan..
Deskripsi Umum
Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah yang membekali
(Silabus)
pengetahuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis laporan keuanga
yaitu memahami topik topik terkait : 1. Ruang lingkup laporan keuangan, 2.
Analisis rasio, 3. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, 4. Analisis
sumberdan penggunaan kas, 5. Perubahan pendapatan, 6. Break event point, 7.
Keputusan Investasi modal, leverage dan struktur modal
1. Ceramah/Kuliah Pakar
√ 4. Praktik Laboratorium
.....
Metode
2. Problem Based Learning/FGD √ 5. Self-Learning (V-Class)
.....
Pembelajaran
3. Project Based Learning
..... 6. Lainnya: ..........................
.....
Pengalaman
a. Tayangan Presentasi
√ c. Online exercise/kuiz (V-class)
.....
Belajar/Tugas
b. Review textbook/Jurnal
..... d. Laporan
.....
e. Lainnya: ..........
(1) Hery. 2016. Finantial Ratio for Business : Analisis Keuangan untuk Menilai
Referensi / Sumber Kondisi Finansial dan Kinerja Perusahaan. Penerbit : Grasindo
Belajar
(2) Subramanyam, K.R., Wild, J.J 2009. Financial Statement Analysis. 10 th
Edition : McGrawhill, USA

(3) Prihadi, Toto. 2013. Analisis Laporan Keuangan Lanjutan: proyeksi dan
valuasi, Jakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH ANALISIS LAPORAN KEUANGAN-PRODI D3-AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
No.
1.

2.

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Kriteria dan Indikator

Mahasiswa memahami
teori terkait dengan
laporan keuangan, yaitu
tentang ruang lingkup
dan kegunaan laporan
keuangan, pengertian,
keterbatasan, bentukbentuk dan hubungan
berbagai laporan
keuangan.

Mahasiswa memahami teori
terkait dengan arti pentingnya
laporan keuangan, pengertian
dasar analisis laporan
keuangan, syarat-syarat
laporan keuangan,
keterbatasan laporan
keuangan, mengerti dan
memahami peranan
pemeriksaan akuntan publik,
memahami bentuk-bentuk
laporan keuangan.

Mahasiswa memahami
teori yang terkait
dengan kegunaan
laporan keuangan
dengan metode
perbandingan, trend
dalam persentase dan
memahami analisis
persentase per
komponen, mampu
menjelaskan dan
memahami pentingnya
rasio keuangan
perbandingan.

Mahasiswa memahami teori
tentang rasio keuangan,
mampu menjelaskan manfaat,
keunggulan, serta
keterbatasan analisis laporan
keuangan, memahami rasio
keuangan perbandingan,
memahami analisis
perbandingan laporan
keuangan, memahami analisis
trend dan analisis persentase
per komponen.

Bobot

5%

5%

Bahan Kajian
 Arti penting dan
tujuan laporan
keuangan
 Syarat-syarat
laporan keuangan
 Keterbatasan
laporan keuangan
 Peranan
pemeriksaan
akuntan publik
 Bentuk-bentuk
laporan keuangan
 Hubungan antar
berbagai laporan
keuangan
 Pengukuran dan
analisis Kinerja
Keuangan
 Postulat Akuntansi
 Tujuan analisis
laporan keuangan
 Prosedur analisis
laporan keuangan
 Metode dan teknik
analisis
 Analisis
perbandingan
laporan keuangan

Metode
Pembelajaran
1,2,3

1,2,3

Alokasi
Waktu
(menit)
3 sks x
50
menit

3 sks x
50
menit

Teknik Penilaian

Sumber
Belajar

-Kehadiran
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

-Kehadiran
-Tugas
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

3.

4.

5.

6.

Mahasiswa memahami
teori terkait dengan
analisis trend dalam
persentase. .

Mahasiswa memahami
teori terkait dengan
analisis ratio untuk
menilai kinerja suatu
perusahaan,
mampu
menjelaskan
analisis
rasio
beserta
manfaatnya
dari
masing-masing rasio.
Mahasiswa mampu
menganalisis sumber
dan penggunaan modal
kerja.

Mahasiswa mampu
menganalisis sumber
dan penggunaan kas

Mahasiswa mampu memahami
teori terkait dengan analisis
trend
dalam
persentase,
memahami analisis persentase
per
komponen,
mampu
menjelaskan dan memahami
pentingnya rasio keuangan
perbandingan.
Mahasiswa
mampu
menghitung dan menganalisis
rasio-rasio
keuangan,
menjelaskan
manfaat,
keunggulan serta keterbatasan
analisis rasio keuangan yaitu
analisis rasio likuiditas, rasio
solvabilitas
atau
struktur
modal atau leverage, rasio
aktivitas, rasio profitabilitas,
dan standar rasio industri.
Mahasiswa mampu
menganalisis sumber dan
penggunaan modal kerja,
memahami teori tentang
konsep-konsep modal kerja,
mengetahui darimana saja
sumber modal kerja,
memahami penggunaan
modal kerja dan mampu
membuat laporan sumber dan
penggunaan modal kerja.
Mahasiswa mampu
menyususn sumber dan
penggunaan kas dan mampu
menganalisis sumber dan
penggunaan kas.

5%

 Analisis trend dalam
persentase
 Analisis persentase
per komponen

5%

 Rasio likuiditas
 Rasio Leverage
 Rasio Aktivitas
 Rasio Profitabilitas
 Standar Rasio
Industri

5%

10%

 Pengertian sumber
dan penggunaan
modal kerja
 Definisi modal kerja
 Konsep-konsep
modal kerja
 Sumber modal kerja
 Penggunaan modal
kerja
 Laporan sumber dan
penggunaan modal
kerja
 Sifat laporan sumber
dan penggunaan kas
 Sumber penerimaan
dan pengeluaran kas
 Penyusunan laporan
sumber dan
penggunaan kas dan

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

1,2,3

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

1,2,3

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

1,2,3

7.

Mahasiswa memahami
teori dan mampu
menganalisis
perubahan pendapatan

8.

Mahasiswa memahami
teori tentang break
event point dan
manfaatnya bagi
manajemen.

9.

10.

11.

12.

Mahasiswa memahami
teori terkait dengan
konsep-konsep analisis
keputusan investasi
modal dan
pertimbangan
lanjutannya

Mahasiswa dapat
memahami sumber
modal dan dapat
menentukan biaya yang
optimal.
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang

Mahasiswa mengerti dan
memahami teori tentang
laporan perubahan
pendapatan, mampu
menganalisis perubahan
penghasilan dan biaya, laporan 10%
perubahan laba bruto dan
analisisnya, dan mampu
menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi laba
bersih.
Mahasiswa memahami teori
tentang break event point,
mampu menghitung margin of
safety, mampu menganalisis
kegunaan break event point
10%
bagi manajemen dan
menganalisis break event
point dalam penambahan
keputusan investasi
UJIAN TENGAH SEMESTER
memahami teori terkait
keputusan investasi modal
yang meliputi kerangka kerja
keputusan, komponen analisis,
metode analisis,
penyempurnaan analisis
investasi dan beberapa
pertimbangan lanjutan.
Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang biaya
modal
Mahasiswa mampu
menganalisis tentang Leverage

10%

10%
5%

analisisnya
 Analisis perubahan
penghasilan dan
biaya
 Laporan perubahan
laba bruto dan
analisisnya
 Operating Leverage
 Faktor-faktor yang
mempengaruhi laba
bersih
 Break event point
 Margin of Safety

Keputusan Investasi
modal

 Biaya modal
 Leverage dan
sturktur modal

1,2,3

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

1,2,3

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

90
menit
3 sks x
50
menit

-Ujian (UTS)

1,2

3 sks x
50
menit

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)
-Kehadiran
-Tugas/presentasi

1,2

1,2,3
1,2,3

1,2,3

1,2,3

3 sks x
50

-Kehadiran
-Tugas/presentasi
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

1,2

13.

14.

leverage keuangan
terhadap biaya modal
perusahaan.
Mahasiswa mampu
menjelaskan sumbersumber dana jangka
panjang, nalisis biaya
dan relevan dan proses
pengambilan keputusan
Memahami analisis titik
impas

15

keuangan dan biaya modal
perusahaan

Mampu memahami proses
pengambilan keputusan,
teknik perhitungan biaya dan
menjelaskan proses
pengambilan keputusan.

menit

5%

Mahasiswa memahami terkait
dengan margin kontribusi,
10%
memahami project sales dan
margin of safety
UJIAN TENGAH SEMESTER

 Proses pengambilan
keputusan
 Teknik pengambilan
keputusan
 Analisis Biaya
Relevan
 BEP ( Break Event
Point)
 Margin Kontribusi
 Preoject Sales

3 sks x
50
menit

1,2,3

1,2,3

3 sks x
50
menit

1,2,3

90
menit

-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)
-Kehadiran
-Kuis
-Ujian (UTS dan
UAS)

1,2

-Ujian (UAS)

1,2

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH ANALISIS LAPORAN KEUANGAN -PRODI D3-AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
Mata Kuliah

Analisis Laporan
Keuangan

Minggu Ke

3,4,5,6,8,12

Kode MK

IT024306

Dosen
Pengampu

Tugas ke

1,2,3,4,5,6

Metode Tugas

Latihan Soal ,analisis dan Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

3

Tugas ke

1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat dan menganalisis :
 Perbandingan laporan keuangan
 Trend
 Persentase per komponen

Uraian Tugas

Objek : Laporan keuangan perusahaan yang berupa laporan laba rugi dan laporan neraca

Tugas Mahasiswa: menghitung dan menganalisis perbandingan laporan keuangan, menghitung angka indeks dan membuat
analisis persentase per komponen
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend dan analisis persentase per komponen
Penilaian tugas: berdasarkan kebenaran dalam perhitungan dan ketepatan dalam membuat analisis.

DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

4

Tugas ke

2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat dan menganalisis rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas,
rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas
Objek : Data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca

Tugas Mahasiswa: menyajikan data, menghitung rasio dan membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: analisis rasio likuiditas , analisis rasio leverage, analisis rasio aktivitas dan profitabilitas laporan
keuangan perusahaan
Penilaian tugas: berdasarkan ketetpatan perhitungan dan kemampuan mahasiswa dalam membuat analisis setiap rasio

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

5

Tugas ke

3 (tiga)

Mahasiswa mampu membuat dan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja

Objek : laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan perubahan modal kerja, laporan neraca dan laporan sumber

dan penggunan modal kerja

Tugas Mahasiswa: menghitung dan menganalisis perbandingan laporan keuangan, menghitung angka indeks dan membuat
analisis persentase per komponen
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah berupa perhitungan dan analisis tentang sumber dan penggunaan modal kerja,
mana yang termasuk sumber dan mana yang termasuk penggunaan modal kerja, serta analisis kenaikan atau penurunan
modal kerja

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan dalam menggolongkan transaksi mana yang termasuk sumber modal kerja dan mana
yang termasuk penggunaan modal kerja beserta analisisnya.

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

6

Tugas ke

4(empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu menyusun sumber dan penggunaan kas serta mampu menganalisis sumber dan
penggunaan kas
Objek : Data sekunder yang dapat di download si internet yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari
laporaan laba rugi, laporan neraca dan laporan arus kas.

Tugas Mahasiswa: menyajikan data dan menggolongkan transaksi mana yang termasuk sumber dan transaksi mana yang
termasuk penggunaan kas kemudian menganalisisnya, dan membuat presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: berupa analisis mengenai sumber dan penggunaan kas, analisis tentang kenaikan atau penurunan kas
Penilaian tugas: ketepatan dalam menghitung dan menganalisis

DESKRIPSI TUGAS KE- 5
Mata Kuliah
Minggu Ke

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

8

Tugas ke

5 ( lima)

Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis :
- Break Event Point
- Margin of safety
Objek : laporan laba rugi dan laporan laporan neraca

Tugas Mahasiswa: menyajikan data, menghitung , menganalisis dan menyajikan presentasi

Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah analisis mengenai break event point dan margin of safety
Penilaian tugas: ketepatan dalam menghitung dan menganalisis

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Analisis Laporan Keuangan

Kode MK

IT-024306

12

Tugas ke

6 (enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menganalisis tentang Leverage keuangan dan biaya modal perusahaan
Objek :.laporan keuangan perusahaan

Tugas Mahasiswa: menghitung dan menganalisis biaya modal perusahaan

Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: analisis tentang biaya modal perusahaan
Penilaian tugas: ketepatan dalam menghitung dan menganalisis

