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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Analisis Informasi Keuangan merupakan salah satu mata 

kuliah perilaku berkarya yang bertujuan memberikan kerangka dasar 

bagi mahasiswa dalam memahami ilmu akuntansi melalui pengetahuan 

tentang bagaimana melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Melalui 

Buku Materi Pokok Analisis Informasi Keuangan, Anda akan diberikan 

pemahaman tentang penerapan berbagai metode dan strategi dalam 

menganalisis informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot tiga SKS, mata 

kuliah analisis informasi keuangan terdiri atas sembilan modul yang 

pengorganisasiannya sebagai berikut. 

1. Gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan  

Dalam modul ini, dipelajari tentang penggolongan informasi dan 

manfaat laporan keuangan, tujuan analisis keuangan, serta komponen 

laporan keuangan. 

2. Analisis kebijakan akuntansi terhadap kondisi keuangan perusahaan 

Dalam modul ini, dipelajari tentang prinsip akrual dalam laporan 

keuangan, manajemen laba, dan faktor makro yang memengaruhi 

aktivitas bisnis. 

3. Teknik analisis laporan keuangan  

Dalam modul ini, dipelajari tentang aktivitas bisnis perusahaan, model 

analisis informasi keuangan, dan teknik analisis informasi keuangan. 

4. Analisis rasio keuangan  

Dalam modul ini, dipelajari tentang pengertian, jenis, manfaat 

perhitungan, dan interpretasi rasio keuangan. 

5. Analisis cash flow  

Dalam modul ini, dipelajari tentang tujuan laporan arus kas, sumber, dan 

penggunaan kas serta pengelompokan arus kas. 

6. Analisis aset  

Dalam modul ini, dipelajari tentang analisis pada bagian aktiva di 

neraca. 

7. Analisis ekuitas dan kewajiban  

Dalam modul ini, dipelajari tentang analisis pada bagian pasiva di 

neraca. 
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8. Analisis kinerja keuangan  

Dalam modul ini, dipelajari tentang tahapan analisis kinerja keuangan, 

peranan auditor, dan pemimpin dalam kinerja keuangan serta analisis 

prediksi kebangkrutan usaha. 

9. Rekomendasi hasil analisis laporan keuangan  

Dalam modul ini, dipelajari tentang interpretasi atas hasil analisis 

laporan keuangan dan rekomendasi atas kondisi laporan keuangan 

tersebut untuk kegiatan perusahaan pada masa mendatang. 

 

Agar lebih memudahkan dalam memahami mata kuliah ini, berikut 

disampaikan desain instruksional yang menggambarkan tujuan dari 

instruksional tiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang 

harus Anda kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini. 

Dengan mempelajari setiap modul secara cermat sesuai petunjuk yang 

ada serta mengerjakan semua latihan/tugas dan tes yang diberikan secara 

sungguh-sungguh, Anda akan berhasil dalam menguasai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Selamat belajar. Semoga Anda sukses. 
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