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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Go  public  merupakan  peristiwa  penting  dalam  perusahaan.  Karena 

peristiwa  tersebut terjadi transaksi antara perusahaan dengan pemegang 

saham baru, sehingga berakibat  terjadinya perubahan komposisi pemilikan 

saham dari pemilik lama dengan pemegang saham baru. Dana yang diperoleh 

perusahaan dari penjualan saham dapat digunakan untuk ekspansi usaha, 

perbaikan struktur modal dan diversifikasi. 

Untuk perusahaan yang go public dapat menawarkan sahamnya melalui 

bursa efek yang menurut UUPM No 8/1995 pasal  1, adalah  pihak 

yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka.  Dengan berubahnya perusahaan 

menjadi perusahaan publik maka  harus  terjadi  pula  transformasi   sikap  dan  

tindak  tanduk  dari  para pengelolanya. Perusahaan yang semula bersifat 

tertutup,  setelah go public harus bersifat terbuka. Transparansi dalam 

mengelola perusahaan public  akan mengubah  manajemen  perusahaan  yang  

sebelumnya  berjalan  sekehendak  hati tanpa pengawasan masyarakat menjadi 

lebih berhati-hati, karena setiap kejadian yang  menyangkut  perusahaan  publik  

akan  menjadi  sorotan  masyarakat,  baik masyarakat umum, para investor 

maupun media masa. 
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Dalam Undang-undang  no  8  Tahun  1995  mendefinisikan  perusahaan  

publik sebagai   perseroan   yang   sahamnya   telah   dimiliki   sekurang-

kurangnya   300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-

kurangnya 3 Milyar atau suatu  jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor  

yang  ditetapkan  peraturan pemerintah. 

Menurut (Sunariyah,2000:32), penawaran Umum atau sering pula 

disebut Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang 

dilakukan oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada  masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan 

Pelaksanaannya. 

Dengan demikian pasar modal merupakan alternatif pembiayaan 

perusahaan yang tepat dan sangat  potensial. Pasar modal adalah salah satu 

wadah yang dapat digunakan untuk menghimpun dana jangka panjang. Melalui 

pasar modal, suatu perusahaan akan menjual sahamnya kepada masyarakat 

umum (go public) dengan diharuskan memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  

dalam  perundang-undangan  beserta  aturanpelaksanaan  yang   mengikutinya,   

di   antaranya   yaitu   melampirkan   laporan keuangan   selama  tiga  tahun  

terakhir  di  dalam  prospektus,  disertai  dengan informasi tentang  perusahaan

 disana  informasi-informasi tersebut juga mencerminkan apakah 

perusahaan tersebut mampu untuk memaksimalkan aset yang ada, dan  sumber 

dana yang tersedia di dalam perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi yang 

baik. Karena perusahaan yang mempunyai tingkat efisiensi baik   maka   

pastinya   akan   mampu   meningkatkan   kesejahteraan   perusahaan tersebut. 
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Oleh karena itu, perusahaan yang sudah melakukan go public seharusnya 

mampu meningkatkan kinerja keuanganya. Karena dengan go public perusahaan 

mendapatkan keuntungan seperti memperoleh dana yang relatif besar dan tidak 

ada kewajiban pelunasan bagi perusahaan ataupun bunga yang harus dibayar. 

      Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis 

ingin mengangkat penelitian tentang “Analisis Kinerja keuangan Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah Go 

Public? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah Go 

Public? 

C. Batasan Masalah 

 Batasan penulisan dalam penulisan penelitian ini adalah hanya terbatas 

pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah Go Public yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a). Untuk menggambarkan kinerja keuangan perusuhaan sebelum dan 

sesudah Go Public  
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b). Untuk menggambarkan perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum 

dan sesudah Go Public  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan: 

a) Sebagai dasar pengambilan keputusan. 

      Penelitian ini bermanfaat bagi para manajer sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Karena penelitian ini berisi tentang 

penilaian kinerja dari perusahaan yang bersangkutan sehingga 

manajer bisa menentukan rencana program yang berkaitan dengan 

bidang keuangan dengan mudah dan tepat. 

b) Untuk mengetahui laju pertumbuhan perusahaan. 

      Hasil penilaian kinerja pada penelitian ini juga bermanfaat untuk 

mengetahui laju pertumbuhan dari perusahaan. Apakah perusahaan 

telah memiliki laju pertumbuhan yang baik atau tidak. 

b. Bagi investor 

      Memprediksi nilai perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar   pertimbangan dalam memutuskan investasi terhadap 

perusahaan. 

c. Bagi kreditur 

      Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan sebagai dasar 

pengambilan  keputusan untuk memberi atau menolak pemberian kredit 

kepada perusahaan. 
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