
APPLIED FINANCE 

FOR NON FINANCE EXECUTIVE 

 
Materi : 
 
Para eksekutif non keuangan sering berkepentingan dengan laporan keuangan, namun  seringkali merasa sulit 
dengan bahasa keuangan. Sementara semakin tinggi posisi seorang eksekutif seringkali terpaksa harus bertemu 
dengan laporan keuangan. 
 
Mengerti dengan jelas fungsi dan peranan laporan keuangan dalam menjalankan suatu organisasi sangatlah penting 
bagi seorang eksekutif. Dengan menghindari jargon-jargon keuangan yang terkadang sangat membingungkan bagi 
para eksekutif non keuangan, training ini secara menyeluruh tapi mudah, dengan menjelaskan secara detail tentang : 
Pelaporan keuangan, Laporan rugi/laba dan neraca, rasio keuangan, arus kas, biaya dan pengendalian anggaran 
biaya, penilaian investasi modal. 
 

AGENDA TRAINING : 
 
Sesi 1 : Dasar-Dasar Keuangan Bagi Eksekutif Non Keuangan - Aspek Eksternal dan Internal. 

• Topik dalam perusahaan yang dipengaruhi isu keuangan. 

• Pentingnya laporan keuangan bagi stakeholders. 

• Manfaat informasi keuangan bagi internal dan eksternal dan metode pelaporannya. 

• Memahami value of company dari laporan keuangan. 
 
Sesi 2 : Nilai Waktu Uang 

• Prinsip dasar nilai waktu uang 

• Perbandingan nilai masa lampau, sekarang, dan masa depan. 

• Perbandingan metode sederhana, bunga majemuk dan anuitas. 
 
Sesi 3 & 4 :  Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Arus Kas 

• Sekilas proses dan siklus pembuatan laporan keuangan. 

• Dasar-dasar persamaan dari siklus akuntansi 

• Pemahaman pembedaan pencatatan untuk Cash Basis dan Accrual Basis yang berpengaruh 
terhadap laporan pendapatan dan biaya perusahaan. 

• Analisa Laporan Keuangan: 

• Common Size Financial Statements 

• Percentage Change Statements 

• Critical Financial Ratios: 

• Analisa Rasio Profitabilitas. 

• Analisa Rasio Likuiditas. 

• Analisa Rasio Aktivitas. 

• Analisa Rasio Solvabilitas. 

• Tips membaca dan menganalisa Neraca 

• Apa saja yang terdapat dalam laporan Arus Kas...? 

• Analisa arus kas operasional 

• Analisa arus kas investasi 

• Analisa arus kas pendanaan 

• Diskusi dan kasus. 
 

Sesi 5 : Metode Penilaian Investasi. (Capital Budgeting From Concepts to Case Studies) 
� Penggunaan metode payback period (waktu pulang pokok).  
� Penggunaan metode net present value / NPV  (Nilai Sekarang Bersih).  
� Penggunaan metode Internal Rate of Return / IRR.  
� Diskusi dan kasus.   

 
Sesi 6 : Perhitungan Z-Score Sebagai Indikator Kebangkrutan Perusahaan  

• Definisi Kebangkrutan. 

• Indikator dari penentu kebangkrutan di perusahaan. 



• 3 metode Z-Score sebagai indikaror kebangkrutan perusahaan 

• Diskusi dan kasus. 

 
   


