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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA7449

Nama Mata Kuliah : 
 ANALISA LAPORAN KEUANGAN *)

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini menyajikan dan membahas kerangka pikir untuk melakukan analisis bisnis dengan fokus informasi keuangan.Tujuan 
tersebut dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan yang 
diterbitkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman analisis keuangan sehingga akan terbentuk 
kemampuan yang utuh dari mahasiswa untuk menganalisis bisnis, baik dalam konteks pembuatan keputusan tentang kredit maupun 
konteks investasi, menerapkan kerangka tersebut dalam analisis sekuritas dan resiko. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Amin Widjaja Tunggal, Drs, AK, MBA Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan Jakarta Rineka    Cipta 

Bambang Subroto, Drs, AK Analisis Laporan Keuangan Yogyakarta Liberty

Charles J. Woelfel Memantau Kesehatan Perusahaan Melalui 

Laporan Keuangan

Jakarta Abdi Tandur

Djarwanto, Drs Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan Yogyakarta BPFE

Erich A. Helfert Tekhnik Analisis Keuangan Jakarta Erlangga

S. Munawir, Drs, AK Analisa Laporan Keuangan Yogyakarta Liberty

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
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      Mata kuliah ini menyajikan dan membahas kerangka pikir untuk melakukan analisis bisnis dengan fokus informasi keuangan.Tujuan 
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 
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konteks investasi, menerapkan kerangka tersebut dalam analisis sekuritas dan resiko. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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tersebut dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan yang 
diterbitkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman analisis keuangan sehingga akan terbentuk 
kemampuan yang utuh dari mahasiswa untuk menganalisis bisnis, baik dalam konteks pembuatan keputusan tentang kredit maupun 
konteks investasi, menerapkan kerangka tersebut dalam analisis sekuritas dan resiko. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Kode Mata Kuliah : 
 EKA7449

Nama Mata Kuliah : 
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Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 
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 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

      Mata kuliah ini menyajikan dan membahas kerangka pikir untuk melakukan analisis bisnis dengan fokus informasi keuangan.Tujuan 
tersebut dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan yang 
diterbitkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman analisis keuangan sehingga akan terbentuk 
kemampuan yang utuh dari mahasiswa untuk menganalisis bisnis, baik dalam konteks pembuatan keputusan tentang kredit maupun 
konteks investasi, menerapkan kerangka tersebut dalam analisis sekuritas dan resiko. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1,2 Ruang Lingkup 

Laporang 

Keuangan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui hal-hal 

yang berhubungan 

dengan analisis 

Laporan Keuangan

mengetahui pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

terhadap laporan 

keuangan 
  
memahami arti 

laporan keuangan 

dan dasar analisis 

laporan keuangan 
  
mengetahui syarat -

syarat yang harus 

dipenuhi dalam 

laporan keuangan 
  
memahami 

keterbatasan yang 

ada dalam laporan 

keuangan 
  
memahami 

kegunaan  

pemeriksaan 

akuntan publik 
  
memahami dan 

mengerti bentuk-

bentuk laporan 

keuangan 

 Arti pentingnya Laporan 

Keuangan  
 Pengertian laporan 

keuangan dan Pengertian 

dasar analisis laporan 

keuangan 
 Keterbatasan laporan 

keuangan 
 Peranan pemeriksaan 

akuntan publik  
 Bentuk-bentuk laporan 

keuangan 
 Hubungan antar berbagai 

laporan keuangan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

3,4 Laporan 

Keuangan yang 

dibandingkan

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

Laporan keuangan 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan  

antar tahun 

 memahamai tujuan 

dari analisis laporan 

keuangan 
  
mengetahui urut -

urutan dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 
  
memahami macam -

macam metode 

analisis laporan 

keuangan 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan 

laporan keuangan 

antar tahun. 

 Tujuan Analisis laporan 

keuangan 
  

 Prosedur dalam analisis 

laporan keuangan 
  

 Metode dan tekhnik 

analisis  
  

 Analisis perbandingan 

laporan keuangan 
  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 Analisis trend dan 

Analisis 

prosentase 

perkomponen 

Mahasiswa dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

kecenderungan  

perkembangan 

laporan keuangan 

beberapa tahun dan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam  

laporan keuangan 

 mengetahui 

perubahan-

perubahan 

kenaikan/penurunan 

masing-masing 

perkiraan sehingga 

mahasiswaa dapat 

menginterprestasikan

kejadian di 

perusahaan 
  
membandingkan 

antara perusahaan 

dengan perusahaan 

lain yang sejenis 

atau antara suatu 

perusahaan dengan 

rata-rata industri 
  
membandingkan 

antar perkiraan yang 

saling berkaitan 

sehingga diketahui 

keputusan apa yang 

harus diambil oleh 

perusahaan. 

 Analisis trend 

 Analisis Common 

Size Statement 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 
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6,7 Analisis Ratio Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

dan aspek dalam 

menilai kinerja 

suatu perusahaan

menghitung 

berdasarkan ratio 

likuiditas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi kewajiban 

jangka pendeknya 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

leverage dan 

mengukur berapa 

banyak perusahaan 

di belanjai dari 

pinjaman dan 

tingkat keamanan 

dari para kreditur 

perusahaan  
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

aktivitas dan 

mengukur 

keefektifan 

penggunaan dana-

dana perusahaan 
  
menghitung 

berdasarkan ratio 

profitabilitas dan 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

seluruh usaha. 
  
mengetahui standar 

ratio yang ada 

dalam jurnal 

industri dan bisa 

menggunakannya 
  

 Ratio likuiditas  

  

 Ratio Leverage 

  

 Ratio Aktivitas  

  

 Ratio profitabilitas  

  

 Standar Ratio 

Industri 
  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

manajamen 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemilik 

  

 Analisis ratio 

sudut pandang 

pemberi pinjaman 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 Analisis Sumber 

dan Penggunaan 

Modal Kerja  

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

modal kerja.

 mengetahui sumber 

dan penggunaan 

dana serta 

pentingnya dana 

yang cukup 
  
mengetahui  faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah  modal kerja. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan modal 

kerja serta analisis 

dari laporan tersebut. 

 Definisi modal 

kerja dan 

pentingya modal 

kerja yang cukup  
  

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

jumlah modal kerja 

  

 Penyusunan 

laporan sumber 

dan penggunaan 

modal kerja dan 

analisisnya 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 Analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

berdasarkan 

sumber dan 

penggunaan 

kas

memahami sifat -sifat 

laporan sumber dan 

penggunaan kas. 
  
menyebutkan 

sumber penerimaan 

kas dan pengeluaran 

kas. 
  
menyusun laporan 

sumber dan 

penggunaan kas 

serta analisisnya 

berdasarkan laporan 

tersebut. 
  
menganalisis 

sumber dan 

penggunaan kas 

 Sifat laporan 

sumber dan 

penggunaan kas  

  

 Sumber 

penerimaan dan 

pengeluaran kas  

  

 Penyusunan 

Laporan sumber 

dan penggunaan 

kas dan 

analisisnya. 
  

 Pengetrapan 

analisis sumber 

dan penggunaan 

kas 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 Analisis 

Perubahan 

pendapatan 

Mahasiswa 

dapat 

menganlisis 

berdasarkan 

perubahan-

perubahan 

pendapatan

mengetahui 

kegunaan analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya. 
  
menyusun laporan 

perubahan laba 

bruto dan analisis 

dari laporan tersebut 
  
menganalisis 

berdasarkan 

perbandingan antar 

perkiraan dalam 

laporan rugi/laba 
  
menghitung dan 

menganalisis 

berdasarkan  ratio 

penjualan netto dan 

seluruh biaya 
  
mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi laba 

bersih 

 Pentingnya 

analisis 

perubahan 

penghasilan dan 

biaya 

  

 Laporan 

perubahan laba 

bruto dan 

analisisnya 

  

 Berbagai macam 

bentuk ratio antar 

perkiraan di 

laporan rugi laba 

sehubungan 

dengan analisis 

perubahan 

pendapatan 

  

 Operating ratio 

  

 Faktor-faktor  

yang 

mempengaruhi 

laba bersih 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 Analisis BEP Mahasiswa 

dapat 

menggunakan 

pendekatan 

titik impas 

secaraa grafis 

untuk 

membandingka

n sumber 

pembiayaan 

alternatif

menentukan titik 

Break event 
  
mengetahui 

persyaratan yang 

diperlukan dalam 

analisis titik break 

event 
  
mengklasifikasikan 

biaya  
  
mengetahui 

kegunaan analisis 

break event bagi 

manajemen 
  
menentukan margin 

of safety   

 Titik Break Event 

Point  
  

  Syarat-

syarat            

analisis BEP 

  

 Jenis – jenis biaya 

dalam menghitung 

BEP 

  

 Kegunaan BEP 

  

 Margin Of Safety 

  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 Analisis 

keputusan 

investasi modal 

Mahasiswa 

bisa  

menganalisis 

untuk 

keputusan 

investasi modal

memahami: 
 definisi 

masalah  
 Hakikat 

investasi  
 Estimasi 

biaya dan 

manfaat 

masa 

depan  
 Arus kas 

inkrementa

l  
 Data 

akuntnasi 

yang 

relevan  
 Biaya 

tertanam  
 Nilai 

waktu dari 

uang  
 Komponen

analisis 
       
memahami 

dan mengerti: 
 Investasi 

bersih  
 Arus kas 

masuk  
 Umur 

ekonomi  
 Nilai 

akhir  
 Metode 

analisis  
       

memahami 

dan mengerti: 
 Ukuran 

sederhana  
 Analisis 

investasi 

ekonomi  
 Penyempur

naan 

analisis 

investasi 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Alternatif 

mutually 

exclusive  
 Hasil 

aktual di 

bawah 

estimasi  
 Saat yang 

tepat 

mengguna

kan 

ukuran-

ukuran 

investasi  
 Beberapa 

pertimbang

an lebih 

lanjut 
       

memahami 

dan mengerti: 
 Leasing  
 Penyususta

n 

dipercepat  
 Analisis 

inflasi dan 

investasi  
 Akurasi 

 Kerangka kerja 

keputusan  
  

 Komponen analisis  

  

 Metode analisis  
  

 Penyempurnaan 

analisis investasi 
  

 Beberapa 

pertimbangan 

lebih lanjut 

      

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 Biaya Modal . 

Leverage dan 

Struktur Modal 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber modal 

dan 

menentukan 

biaya yang 

optimal serta 

leverage 

keuangan

menjelaskan 

perubahan biaya 

modal sebagai 

akibat dari 

peningkatan atau 

penurunan jumlah 

hutang dan saham 
  
menjelaskan 

pengaruh biaya 

modal terhadap 

keputusan investasi 

perusahaan. 
  
menjelaskan 

pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

biaya modal 

perusahaan 
  
menjelaskan teknik  

penentuan biaya 

modal yang 

minimal dengan 

sejumlah hutang 

tertentu. 

 Biaya modal 

             perusahaan. 
  

 Leverage dan 

struktur modal 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 Analisis pilihan 

pembiayaan 

Mahasiswa 

dapat 

memahami 

sumber sumber 

dana jangka 

panjang

 menjelaskan 

beberapa factor yang 

harus 

dipertimbangkan 

dalam menghadapi 

peningkatan dana 

tambahan jangka 

panjang antara lain : 

biaya inkremental, 

kemungkinan 

resiko , fleksibilitas, 

ketentuan waktu dan 

pengendalian 
  
melakukan analisis 

perhitungan tentang 

dampak penggunaan 

hutang jangka 

panjang, saham 

preferen dan saham 

biasa terhadap 

kinerja prusahaan. 
  
menggunakan 

pendekatan titik 

impas secara grafis 

untuk 

membandingkan 

sumber pembiayaan 

alternatif. 
  
menjelaskan 

beberapa alternatif 

pembiayaan yang 

khusus antara lain: 

obligasi, saham 

preferen konvertibel, 

rights, warrant dan 

leasing. 

 Kerangka kerja 

analisis 

  

 Teknik 

perhitungan    
  

 Titik impas EBIT 

  

 Bentuk kusus 

pembiayaan 

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 
Latihan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas
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