
Ekspansi

 Perluasan Usaha

 Usaha memperbesar kegiatan/operasi

perusahaan sebagian atau seluruhnya



Keuntungan Ekonomis 

Dalam Ekspansi

 Adanya produksi yang ekonomis

 Pembelian dan penjualan yang 

ekonomis

 Manajemen yang ekonomis

 Pembelanjaan yang ekonomis



Beberapa kemungkinan 

Ekspansi

 Perluasan pasar

 Menambah jenis produk

 Memperbaiki fasilitas

 Melakukan kombinasi perusahaan 

(konglomerasi)

 Melakukan integrasi perusahaa



Motif ekspansi

 Ambisi

 Spekulasi

 Memperbesar keuntungan yang 

diperoleh dari produksi , distribusi, 

administrasi, dan pembelanjaan

karena adanya penekanan biaya



Sumber dana

 R/E yaitu laba diakumulasi

 Mengkonversi (menjual) aktiva yang 
tidak terpakai lagi karena umur teknis 
sudah habis

 Kredit jangka pendek (untuk modal 
kerja) dan kredit jangka panjang (untuk 
investasi)

 Menerbitkan saham



Jenis Ekspansi

 Secara bertahap: menggunakan modal 

kerja

 Secara melonjak: menggunakan 

modal investasi



Reorganisasi

Perubahan bentuk hukum, susunan/

struktur organisasi maupun modal dari

suatu perusahaan



Jenis reorganisasi

1. Reorganisasi yuridis: mengubah struktur

badan hukum

2. Reorganisasi intern : mengubah struktur

organisasi

3. Reorganisasi finansial : mengubah

struktur modal



Sebab reorganisasi

Sebab intern:

- Finansial

- Non finansial

Sebab ekstern

- Persaingan

- Peraturan pemerintah

- Fluktuasi harga



Tujuan Reorganisasi

 Mengurangi hutang

 Mengurangi sebab-sebab kerugian

 Menambah modal kerja baru

 Memberi kepuasan pada pemilik dan kreditur

 Membentuk manajemen baru



Neraca sesudah reevaluasi

Kas 1000 Utang 15000
Piutang 4000 Saham 40000
Barang 10000
Aktiva Tetap 18000
Saldo Rugi 22000

55000 55000

Saldo kerugian dibebankan kepada pemegang saham dan sekaligus
dibentuk cadangan 1/8 % dari modal saham baru maka besarnya saham
baru adalah :
X = 40000-22000-1/8 x
1 1/8x = 18000
X = 16000
Cadangan = 1/8(16000) = 2000
Apabila saldo kerugian dihilangkan dengan mengeluarkan saham baru.
Maka saham lama ditukar dengan saham baru dengan rasio 40:16 = 5:2
( 5 lbr ditukar 2 lembar )

CARA MELENYAPKAN SALDO KERUGIAN



Neraca sesudah reorganisasi

Kas 1000 Utang 15000
Piutang 4000 Saham 16000
Barang 10000 Cadangan 2000
Aktiva Tetap 18000

33000 33000


