
fTO C Ie 

EVALUASI REALISASI PENAMBAHAN PLANT 

SEBAGAI TUJUAN PENAWARAN SAHAM UMUM PERDANA 


PERUSAHAAN·PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC. 

DALAM BURSA EFEK SURABAYA 


SKRIPSI 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 


DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

JURUSAN AKUNTANSI 


DIAJUKAN OLEH 

NILA ARIANI 

No. Pokok : 049615195 


KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 

2001 




SKRIPSI 


EVALUASI REALISASI PENAMBAHAN PLANT SEBAGAI TUJUAN 


PENA W ARAN UMUM PERDANA PERUSAHAAN-PERSAHAAN PUBLIK. 


DALAM BURSA EFEK SURABAYA 


DIAJlJKAN OLEH: 


NILAARIANI 


No. Pokok : 049615195 

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAlK OLEH 

().l ~ 0 S"',..2 <n.1I 
TANGGAL..................... 


DR. . Muslich Anshori S.E. Ak. M.Sc TANGGAL•••f..-:(!:f.~.~.~ 



ABSTRAKSI 

Di dunia indliStri dan perdagangan yang semakin kompetitif suatu perusahaan 
dituntut bersaing secara sehat untuk menjadi yang terbaik di antara pesaing-pesaingnya 
yakni dengan melakukan perluasan usaha yang memerlukan dana yang besar. Altematif 
yang paling mer.arik adalah denganjalan menjual saham atau obligasi melalui pasar modal 
yang disebut proses go public. Pencairan dana dengan go puhlic relati f lebih murah 
dibandingkan dengan peminjaman kredit melalui bank, karena perusahaan tidak terikat atas 
pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Namun emiten dituntut untuk dapat 
mempertanggungjawabkan dana yang diperolehnya kepada masyarakat sebagai investor. 
Berdasar topik diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana 
reaJisa~i penggunaan dana hasil penawaran saham umum perdana, dalam hal ini berupa 
penambahan plant. Kedua, bagaimana struktur atau komposisi realisasi penambahan plant 
sebz.gai tujuan penawaran saham umum perdana perusahaan-perusahaan publik. 

Penambahan plant merupakan tindakan perusahaan untuk menambah atau 
meningkatkan produktivitas perusahaan, khususnya berhubungan dengan aktiva tetapnya. 
rviisalnya dengan pembangunan pabrik bam, pembelian mesin-mesin baru dan lain-lain, 
dimana dari usaha yang dilakukan perusahaan diharapkan akan dapat ineningkatkan 
kapasitas produksi ataupun kualitas produknya. Usaha ini diperlukan mengingat 
persaingan yang semakin kompetitif di iklim perindustrian. 

Pene1itian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dan 
deskriptif karena terdapat pengolahan data yang sistematisdan informatif untuk 
memudahkanpara pembaca memahaminya. 

Data yang diperoleh akan dipaparkan dan dikelompokkan dalam bent uk tabulasi
tabulasi. Secara bersama-sama data tersebut akan disajikan untuk menjelaskan gambaran 
umum tentang pasar modal, gambaran umum tentang perusahaan-perusahaan publik. 
Masing-masing tabulasi akan menjelaskan mengenai rencana penambahan plant dan 
realisa~inya serta kategori realisasi untuk masing-masing emiten. 

t- Setelah data diolah, maka dapat disimpu1kan yaitu terdapat penyimpangan
penyimpangan yang cukup signifikan dalam reaJisasi penggunaan dana untuk penambahan 
plant seperti yang tercantum dalam prospektus. Maka, Bursa Efek Surabaya sebaiknya 
memiliki peraturan maupun badan yang tegas dan konsisten untuk mengawasi kesungguhan 
perusahaan-perusahaan publik dalam merealisasikan tujuan penawaran sahamnya, perJu 
adanya laporan penggunaan dana emiten yang dipublikasikan dan terbuka untuk umum 
yang disajikan secara rutin kepada pasar modal yang bersangkutan dan Badan Pengawas 
Pasar Moda) , dan perlu adanya audit yang independen untuk memeriksa tentang keakuratan 
data pada laporan emiten untuk kepentingan masyarakat. 


