Financial Statement Analysis (FSA)
Hotel Harris tebet, Jakarta, 13 - 14 Agustus 2018, Fee: Rp.4.000.000
•
•

Early Bird Fee: Rp.3.750.000/pax (Payment Before 6 Agustus)
Group Fee : Rp.3.500.000/pax (Valid for 3 Person or More)

Seminar/Training Description :
Memanfaatkan Financial Satement Analysis-FSA atau Analisa Laporan Keuangan-ALK oleh perusahaan
secara maksimal pada dasarnya sebagai landasan dalam Pengambilan Keputusan oleh
Manajemen,,Perusahaan, baik terkait Keputusan Operasional, Investasi, dan Perencanaan Perusahaan
(termasuk Budget). Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja sesungguhnya dari satu
perusahaan tidak cukup hanya dengan melihatnya dari besaran laba yang dicapai, tetapi yang tidak kalah
pentingnya adalah dengan melihat kondisi keuangan perusahaan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi
dari balance sheet, income statement dan cash flow statement, dan memadukan pencatatan secara accrual
basis dan cash basis, serta dikaitkan dengan karakteristik masing-masing jenis usaha.
Profitabilitas yang digambarkan oleh Laba yang besar tidak selalu identik dengan kondisi keuangan yang
baik walaupun idealnya memang harus demikian, karena harus juga diperhatikan yang tidak kalah penting
yaitu Likuiditas, sampai kesignal bankcrupcy.
Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya diperlukan suatu analisa yang mampu menyajikan
informasi atau data mengenai berbagai aspek baik dalam rangka efisiensi pendayagunaan dana atau untuk
pengambilan keputusan manajemen, operasional, dan investasi, maupun sebagai dasar / pedoman
perencanaan perusahaan berikutnya..
Tujuan Pelatihan

A. Meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya laporan keuangan dalam perencanaan
perusahaan ataupun dalam pengambilan keputusan manajemen
B. Memberikan pembekalan kepada peserta mengenai cara memanfaatkan Laporan Keuangan secara
efektif
C. Meningkatkan ketrampilan peserta dalam melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan
lingkup tugas dan kepentingannya
D. Meningkatkan apresiasi dan tanggung-jawab peserta terhadap peningkatan kinerja dan
keberhasilan perusahaan secara umum
Siapa yang Menjadi Peserta?
Pelatihan ini baik untuk diikuti oleh :
•
•
•
•
•
•

Eksekutif Perusahaan
General Managers dan para Managers
Para Analis Kredit dan Staf Evaluasi kelayakan usaha
Para Manajer dan Staf di bidang treasury dan akuntansi,serta Auditor dan lainnya yang terkait
Staf profesional (key staff) yang terlibat dalam perencanaan dan peningkatan kinerja perusahaan.
Staf professional yang terlibat dalam pengembangan usaha dan investasi, dan Staf lainnya yang
berminat.

Metode Pelatihan

Pelatihan menggunakan metode ceramah dalam memahami konsep, dan latihan/studi kasus dalam
mendalami teknik aplikasinya.
Pada akhir session para peserta akan membuat action plan, untuk menentukan rencana yang akan
diterapkan setelah kembali ke dunia kerja

Trainer :
Ir. Slamet Affandi, MBA
Merupakan Praktisi dan Konsultan Bisnis - Manajemen, dengan kekhususan dalam bidang keuangan,
akuntansi, audit, operasi/produksi/procurement/warehouse, sumber daya manusia/organisasi bisnis dan
strategi bisnis, serta sistem pengendalian internal/sistem kerja/sop/proses bisnis/restrukturisasi perusahaan.
Berkarir lama dan menimba pengalaman di sebuah lembaga keuangan bukan bank milik pemerintah PT.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), yang mengkhususkan
operasinya dalam venture capital/equity participation, pemberan pinjaman/loan, dan management services,
analisa pengembangan bisnis, manajemen, dan pengembangan kompetensi, dimana kekhususan tersebut
di atas, diperkuat/ditingkatkan selama menjadi konsultan tetap di beberapa proyek Asian Development Bank
(ADB), dan PT Timah (Persero) Tbk, serta beberapa perusahaan lainnya.

Outline :
Hari Kesatu (09.00 – 16.00)
•

•

•

•

Sesi. 1. Financial Statement – an Overview
a. Subyek Utama Analisa Laporan Keuangan
b. Teknik, Alat, dan Acuan Penting dalam Melakukan Analisis Laporan Keuangan
c. Laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan
d. Analisis Laporan Keuangan sebagai Gambaran Prestasi / Kinerja Perusahaan
e. Analisis Laporan Keuangan sebagai Pedoman Perencanaan Perusahaan
Sesi. 2. Comparative Analysis
a. Mengukur pertumbuhan keuangan tahunan secara keseluruhan
b. Melihat pertumbuhan akun dalam laporan keuangan
c. Melihat hubungan pertumbuhan antar akun
d. Aksioma Standar Kinerja
e. dan lainnya.
Sesi . 3. Common Size Analysis
a. Mengukur posisi pertumbuhan akun
b. Melihat kontribusi akun terhadap akun keseluruhan
c. Melihat standar kontribusi akun yang layak sesuai karakteristik perusahaan
d. Melihat hubungan kontribusi antar akun
e. Aksioma Standar Kinerja, dan lainnya.
Sesi . 4. Ratio Analysis untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan dan sebagai KPI (Key
Performance Indicator)
a. Likuiditas
b. Aktivitas-Efisiensi
c. Leverage
d. Profitabilitas
e. Coverage dan Analisa Kebangkrutan (Bankcrupcy), serta memahami penggunaan model
Altman Z-score.

Hari Dua (09.00 – 16.00)
•

Sesi . 5. Cash Flow Analysis

•

•

•

a. Definisi dan Ruang Lingkup
b. Direct Method
c. Indirect method
d. Cash Flow From Operation sebagai dasar analisa kinerja cash.
e. Analisa Saldo Cash Minimum
f. Dan lainnya
Sesi . 6. Restructuring-Reorganization and Financial Distress
a. Pengertian dan Definisi
b. Model Restructuring
c. Gejala Financial Distress
d. Warning Sign Balance Sheet
e. Dan lainnya.
Sesi. 7. Contoh Analisa Pemecahan Kasus Analisa Laporan Keuangan
a. Contoh Kasus Perusahaan Industri
b. Kesimpulan dan Jalan keluar
c. Analisa Break Even Poin
d. Analisa Corporate Value
e. Analisa Company Growth
f. Dan lainnya.
Sesi . 8. Hubungan Analisa Keuangan dan Cara Pelaporan
a. Definition
b. Dasar Penyusunan
c. Sasaran Laporan
d. Jenis Laporan
e. Segment Reporting Analysis
f. dan lainnya

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi
Sdr. Randy atau Sdr. Budi
PT. Asprinet Indonesia (aspriseminar)
T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)
M. (0813) 811 92192 / 54E4B321 (Pin BB)
F. (021) 719 9552

