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lSI RINGKASAN : 

Haaalah Penelitian 

Masalah penelitian ini dapat dir~uskan sebagai berikut 
Apakah prospektus pe r-uaeheanye.ng go pub Ldk di lantal bur6a 
pada bursa efek di Surabaya telah sesuai dengan yang 
diharapkan 

TUJuan Penelltian 
- sebagai usaha untuk melihat atau mengevaluasi suatu sisi yang 

eebar-uanve dicapai epab Ll.a pr-c epek t u s e.ember-Lkerr' Lnfo r-mae I 
yang Lerigkej> dan j uj ur- me nge ne I .);:80<:":',4':: ae r t.e pr-oepec 
perusahaan yang go r-ub I Lk 

Metode Penelitian 

Populasl '. 
Penelitian ini mempunyai oby~k pengama~an berupa 

pr-oepek t ua pe r-uaahe.an yang go p'..;b:ik di bursa efek Sur-abeye , 
di1akukan menggunakan saTlpel. Penarlakn sdmpel penelitian ini 
i:lilakukan eecer-e r-andom sampling de ngan ce re undian. Sempe I 
ditentu~an sebanyak 20 perusahaan atau lebih cari 10 % dari 
populasi. 

Bidang yanlil: exeri ditt:'li~i de Lem p.r-oape k t us tersebut 
meliputi tinjauan be r-be.g.a i, r-e r c cur-en :,o'ang d Lke Luez-ke.n c Leh 
Bapepem dibandingkan de ngen p-cck t.e k nyata ya.ng t~rpias de Lam 
eemre c . ~d.t,~~·i Pt'c.sPt:l·>.tt:d c'::t:::.~~ t="~ne':'it;:"c:,:: l n i, e kan diba.gi 
me ..:jadl ,:,u;''-'l~': IL':"S':", ',;,t..:.j;.;.,J.:-~::-:~:" ::-3.1sc.:.':',l:---; t.e r-uce.hao n , a.3;·8~~ 

Leg.a L, aspek pemc aar-an , aepek ecr ane fi3ik dan t.ekhno Log L, 
asp~k manuj.;mer. da~ organi~a~i. 

Pengumpulan data dan pengolahan data 
Data dikumpulkan denguri meLakukan pe ngumpuLan ae Lur-uh 

proe:pektus yang t.e r p Ll Lh eebeae I -ec.npe I pene Lf t Le.n Lni . 
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'Analieie yang dilakukan adala~ analisi diskriptif 
komperatif ,agar dapat diperoleh prospe~tu6 yang ideal. 

Pengu]ruran 

~t!£;:b:1~f:-;:~~S~t1a~aspek .yang dievaluasi kemudian dikla5ifikasikan 
'7i~~'5.' -denaen '"kriter1a:
 
"' . '- -. memuaskan .: dengan nilal 81 - 100


,',:,	 k' ..c bal ,J',->: ,: denaen nilal '61 - 80
 
,'p' sedang -t '-""'t-,~;,: _dengerr nilal 41 - 60
 

':'~ "'-r' , kUrarig . ;:~-~"'dengan ni lai 21 - 40 
- -eangat kurang: dengen nilal 8 20 
Penilaian in1 dilakukan eecar-e 5ubyektif mengingat 

belum' .aqanya standar penilaian ya~~ tepat dalam menilai 
prospektue. 

KeBimpuian .. 
__ ~' a.'	 Anal1ais prospektus .eecec-e menye Lur-uh meriy impu Lken bahwe 

prospektus yang dievaaaluasi termasuk dalam kategcri balk. 
b. 'Aepek -',hukum menduduki ur-utian yang t.e r-e t ae dengan kriteria 

memuaakan. Berikutnya aepek fiaik dan teknik, asp~k 
pemaearan dan analisi lingkungan usaha serta as~£~ 

akuntansi dan keuansan dengan kriteria baik. yang diikuti 
oleh aspek manaj emen dan organisasi dengeri kr i t.e r-is eedang . 
Sedangkan aspek yang yang amat, k~rang pengungkapannya 
adalah aepek misi, tujuan dan :alSaf~~. 

2.	 Saran 
a:	 Berdasarkan hae Ll, pene Ldt.Lan , ee c ar-e 'sendiri-ser.dlri 

terdapat aspek yang amat kurang ?engungka~ar.nya. Oleh 
karena itu, untuk as~ek ini sebai~~ya perl~ lebih 
diperdalam dan diragamkan infor~asi~ya. 

b.	 Secara keeeluruhan. meskipun sudah termasuk dalam kritecia 
baik. kedalaman dan keragaman informasi yang disajikan 
dalam prospektus lebih d i.t.e ke.nkan . Cr.t.uk ltu disarankan 
pula adanya euet.u lembaga Lndepe nden :.·~ng be r-t i.nd ak eeb e.gc ; 
konaul tan khusus prospektus io",3.ng dec-e '; mendemp i ng i emi ten. 
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