
KUISIONER 

PERSEPSI USER TERHADAP RELEVANSI, RELIABILITAS, 

KOMPARABILITAS DAN KONSISTENSI LAPORAN KEUANGAN. 

_____________________________________________________________________ 

Kelompok Responden : Broker 

 

A. Identitas Responden 

      Nama : .................................................................. ( boleh tidak diisi ) 

 Jabatan : ................................................................................................ 

 Masa Kerja :    1 – 3 tahun     3,1 – 5 tahun    > 5 tahun 

 Jenis Kelamin :    Laki – laki    Perempuan 

 Tingkat Pendidikan :    SMA    D3        S1         S2  

       Lain   

B. Beri tanda silang ( x ) pada kolom jawaban. 

I. Relevansi : 

1. Berdasarkan atas analisa-analisa yang akan Bapak / Ibu lakukan, apakah 

laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan informasi akuntansi 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah menurut Bapak / Ibu data yang disajikan dalam laporan keuangan 

sudah memberikan gambaran sepenuhnya mengenai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi   ?. 

                       Ya               Tidak                         

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan sering mengalami kesulitan dalam menafsirkan data-data yang 

tersedia?. 

                       Ya               Tidak          

4. Apabila untuk pertanyaan No. (3 ),  Bapak / Ibu menjawab ya, apakah 

diperlukan penjelasan secara terperinci terhadap data tersebut ?. 

                       Ya               Tidak          

5. Apakah menurut Bapak / Ibu, laporan keuangan yang disajikan telah 

menyajikan data-data yang memuaskan ( memberikan informasi penting 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ) ?. 

                       Ya               Tidak          



6. Apakah selama ini Bapak / Ibu tidak mengalami keterlambatan dalam 

menerima laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

7. Apakah Bapak / Ibu sering menerima laporan-laporan tambahan yang berisi 

penjelasan atas informasi yang belum tersedia dalam laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah laporan penjelasan tersebut datang pada saat Bapak / Ibu sudah 

mengambil suatu keputusan ?. 

                        Ya               Tidak 

                         

II. Reliabilitas : 

1. Apakah selama ini laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa telah 

diperiksa oleh Akuntan Publik ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa tersebut telah 

mendapatkan  opini unqualified dari Akuntan Publik ( jika No. 1 dijawab 

ya ) ?.  

                       Ya               Tidak 

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa laporan keuangan sering  

menemui footnotes, keterangan dalam kurung atau lampiran-lampiran 

tambahan yang memberikan penjelasan atas data-data yang terdapat dalam 

laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

4. Apabila untuk No. 3 Bapak / Ibu menjawab ya, apakah penjelasan yang 

diberikan tersebut sudah lengkap dan bisa dimengerti 

                       Ya               Tidak                         

5. Apakah penggunaan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan 

dapat menghasilkan informasi akuntansi yang layak ?. 

                       Ya               Tidak                         

6. Apakah perusahaan telah memberikan penjelasan mengenai alasan dalam 

penggunaan suatu metode akuntansi 

                       Ya               Tidak                         



7. Apakah laporan keuangan yang telah diterima oleh Bapak / Ibu selama ini 

sering terdapat informasi yang tidak pasti ( adanya taksiran cadangan 

kerugian piutang ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah dalam laporan keuangan yang Bapak / Ibu terima tersebut telah 

memberikan penjelasan lebih lanjut atas informasi yang tidak pasti ( jika 

No. 7 dijawab ya ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

 

III. Komparabilitas : 

1. Apakah Bapak / Ibu selama ini pernah melakukan analisa dari beberapa 

laporan keuangan perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Menurut bapak / Ibu, apakah laporan – laporan keuangan dari perusahaan 

sejenis tersebut  selama ini dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun ? 

           Ya               Tidak                         

3. Menurut Bapak / Ibu,  penggunaan metode pencatatan akuntansi yang 

berbeda dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat memberikan 

dampak dalam pengambilan keputusan ?. 

           Ya               Tidak                         

4. Apakah Bapak / Ibu dapat melakukan analisa terhadap laporan-laporan 

keuangan dari beberapa perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) yang dibuat 

dengan menggunakan metode yang berbeda ?. 

           Ya               Tidak                         

              

IV. Konsistensi : 

1. Apakah selama ini Bapak / Ibu sering melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan yang disusun dengan menggunakan metode-metode, prosedur-

prosedur yang sama dari tahun ke tahun ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah selama ini laporan keuangan selalu memberikan penjelasan dalam 

lampiran penjelas apabila terjadi perubahan penggunaan metode-metode, 

prosedur-prosedur akuntansi ?. 

                       Ya               Tidak                         



3. Menurut Bapak / Ibu, apakah penjelasan mengenai perubahan metode, 

prosedur akuntansi yang terdapat dalam lampiran penjelas sudah 

mencukupi ?. 

                       Ya               Tidak                

4. Apakah Bapak / Ibu masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan 

perubahan-perubahan terjadi walaupun penjelasan mengenai peruabahan 

tersebut sudah terdapat dalam lampiran penjelas ?. 

                        Ya               Tidak   

 



KUISIONER 

PERSEPSI USER TERHADAP RELEVANSI, RELIABILITAS, 

KOMPARABILITAS DAN KONSISTENSI LAPORAN KEUANGAN. 

_____________________________________________________________________ 

Kelompok Responden : Investor 

 

A. Identitas Responden 

      Nama : ................................................................... ( boleh tidak diisi ) 

 Jabatan : ................................................................................................ 

 Masa Kerja :    1 – 3 tahun     3,1 – 5 tahun    > 5 tahun 

 Jenis Kelamin :    Laki – laki    Perempuan 

 Tingkat Pendidikan :    SMA    D3        S1         S2  

       Lain   

B. Beri tanda silang ( x ) pada kolom jawaban. 

I. Relevansi : 

1. Berdasarkan atas analisa-analisa yang akan Bapak / Ibu lakukan, apakah 

laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan informasi akuntansi 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah menurut Bapak / Ibu data yang disajikan dalam laporan keuangan 

sudah memberikan gambaran sepenuhnya mengenai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi   ?. 

                       Ya               Tidak                         

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan sering mengalami kesulitan dalam menafsirkan data-data yang 

tersedia?. 

                       Ya               Tidak          

4. Apabila untuk pertanyaan No. (3 ),  Bapak / Ibu menjawab ya, apakah 

diperlukan penjelasan secara terperinci terhadap data tersebut ?. 

                       Ya               Tidak          

5. Apakah menurut Bapak / Ibu, laporan keuangan yang disajikan telah 

menyajikan data-data yang memuaskan ( memberikan informasi penting 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ) ?. 

                       Ya               Tidak          



6. Apakah selama ini Bapak / Ibu tidak mengalami keterlambatan dalam 

menerima laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

7. Apakah Bapak / Ibu sering menerima laporan-laporan tambahan yang 

berisi penjelasan atas informasi yang belum tersedia dalam laporan 

keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah laporan penjelasan tersebut datang pada saat Bapak / Ibu sudah 

mengambil suatu keputusan ?. 

                        Ya               Tidak 

                         

II. Reliabilitas : 

1. Apakah selama ini laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa telah 

diperiksa oleh Akuntan Publik ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa tersebut telah 

mendapatkan  opini unqualified dari Akuntan Publik ( jika No. 1 dijawab 

ya ) ?.  

                       Ya               Tidak 

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa laporan keuangan sering  

menemui footnotes, keterangan dalam kurung atau lampiran-lampiran 

tambahan yang memberikan penjelasan atas data-data yang terdapat dalam 

laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

4. Apabila untuk No. 3 Bapak / Ibu menjawab ya, apakah penjelasan yang 

diberikan tersebut sudah lengkap dan bisa dimengerti 

                       Ya               Tidak                         

5. Apakah penggunaan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan 

dapat menghasilkan informasi akuntansi yang layak ?. 

                       Ya               Tidak                         

6. Apakah perusahaan telah memberikan penjelasan mengenai alasan dalam 

penggunaan suatu metode akuntansi 

                       Ya               Tidak                         



7. Apakah laporan keuangan yang telah diterima oleh Bapak / Ibu selama ini 

sering terdapat informasi yang tidak pasti ( adanya taksiran cadangan 

kerugian piutang ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah dalam laporan keuangan yang Bapak / Ibu terima tersebut telah 

memberikan penjelasan lebih lanjut atas informasi yang tidak pasti ( jika 

No. 7 dijawab ya ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

 

III. Komparabilitas : 

1. Apakah Bapak / Ibu selama ini pernah melakukan analisa dari beberapa 

laporan keuangan perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Menurut bapak / Ibu, apakah laporan – laporan keuangan dari perusahaan 

sejenis tersebut  selama ini dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun ? 

           Ya               Tidak                         

3. Menurut Bapak / Ibu,  penggunaan metode pencatatan akuntansi yang 

berbeda dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat memberikan 

dampak dalam pengambilan keputusan ?. 

           Ya               Tidak                         

4. Apakah Bapak / Ibu dapat melakukan analisa terhadap laporan-laporan 

keuangan dari beberapa perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) yang dibuat 

dengan menggunakan metode yang berbeda ?. 

           Ya               Tidak                         

              

IV. Konsistensi : 

1. Apakah selama ini Bapak / Ibu sering melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan yang disusun dengan menggunakan metode-metode, prosedur-

prosedur yang sama dari tahun ke tahun ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah selama ini laporan keuangan selalu memberikan penjelasan dalam 

lampiran penjelas apabila terjadi perubahan penggunaan metode-metode, 

prosedur-prosedur akuntansi ?. 

                       Ya               Tidak                         



3. Menurut Bapak / Ibu, apakah penjelasan mengenai perubahan metode, 

prosedur akuntansi yang terdapat dalam lampiran penjelas sudah 

mencukupi ?. 

                       Ya               Tidak                

4. Apakah Bapak / Ibu masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan 

perubahan-perubahan terjadi walaupun penjelasan mengenai peruabahan 

tersebut sudah terdapat dalam lampiran penjelas ?. 

                        Ya               Tidak   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUISIONER 

PERSEPSI USER TERHADAP RELEVANSI, RELIABILITAS, 

KOMPARABILITAS DAN KONSISTENSI LAPORAN KEUANGAN. 

_____________________________________________________________________ 

Kelompok Responden : Kreditor 

 

A. Identitas Responden 

      Nama : .................................................................. ( boleh tidak diisi ) 

 Jabatan : ................................................................................................ 

 Masa Kerja :    1 – 3 tahun     3,1 – 5 tahun    > 5 tahun 

 Jenis Kelamin :    Laki – laki    Perempuan 

 Tingkat Pendidikan :    SMA    D3        S1         S2  

       Lain   

 

B. Beri tanda silang ( x ) pada kolom jawaban. 

I. Relevansi : 

1. Berdasarkan atas analisa-analisa yang akan Bapak / Ibu lakukan, apakah 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan debitur telah menyajikan 

informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah menurut Bapak / Ibu, data yang disajikan dalam laporan keuangan 

perusahaan debitur sudah memberikan gambaran sepenuhnya mengenai 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi   ?. 

                       Ya               Tidak                         

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan perusahaan debitur sering mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan data-data yang tersedia?. 

                       Ya               Tidak          

4. Apabila untuk pertanyaan No. (3 ),  Bapak / Ibu menjawab ya, apakah 

diperlukan penjelasan secara terperinci terhadap data tersebut ?. 

                       Ya               Tidak          

5. Apakah menurut Bapak / Ibu, laporan keuangan perusahaan debitur telah 

menyajikan data-data yang memuaskan ( memberikan informasi penting 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ) ?. 

                       Ya               Tidak          



6. Apakah selama ini Bapak / Ibu selalu menerima laporan keuangan 

perusahaan debitur untuk tahun anggaran berjalan dari para debitur yang 

mengajukan kredit ?. 

                       Ya               Tidak                         

7. Apakah selama ini Bapak / Ibu selalu menerima laporan keuangan 

perusahaan debitur untuk dua tahun anggaran sebelumnya dari para debitur 

yang mengajukan kredit ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah selama ini Bapak / Ibu selalu menerima laporan keuangan 

perusahaan debitur untuk tahun anggaran berjalan dari para debitur yang 

mengajukan kredit ?. 

                       Ya               Tidak                         

9. Apakah selama ini Bapak / Ibu selalu menerima laporan keuangan dari 

perusahaan debitur dengan tepat waktu ?. 

                       Ya               Tidak                         

10. Apakah Bapak / Ibu sering menerima laporan-laporan tambahan yang berisi 

penjelasan atas informasi yang belum tersedia dalam laporan keuangan 

perusahaan debitur ?. 

                       Ya               Tidak                         

11. Apakah laporan penjelasan tersebut datang pada saat Bapak / Ibu sudah 

mengambil suatu keputusan ?. 

                        Ya               Tidak 

                   

II. Reliabilitas : 

1. Apakah selama ini laporan keuangan perusahaan debitur yang Bapak / Ibu 

analisa telah diperiksa oleh Akuntan Publik ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah laporan keuangan perusahaan debitur yang Bapak / Ibu analisa 

tersebut telah mendapatkan  opini unqualified dari Akuntan Publik ( jika 

No. 1 dijawab ya ) ?.  

                       Ya               Tidak 

 

 

 



3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa laporan keuangan 

perusahaan debitur sering  menemui footnotes, keterangan dalam kurung 

atau lampiran-lampiran tambahan yang memberikan penjelasan atas data-

data yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan debitur ?. 

                       Ya               Tidak                         

4. Apabila untuk No. 3 Bapak / Ibu menjawab ya, apakah penjelasan yang 

diberikan tersebut sudah lengkap dan bisa dimengerti 

                       Ya               Tidak                        

5. Apakah penggunaan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan 

perusahaan debitur dapat menghasilkan informasi akuntansi yang layak ?. 

                       Ya               Tidak                         

6. Apakah perusahaan telah memberikan penjelasan mengenai alasan dalam 

penggunaan suatu metode akuntansi 

                       Ya               Tidak                         

7. Apakah laporan keuangan perusahaan debitur yang telah diterima oleh 

Bapak / Ibu selama ini sering terdapat informasi yang tidak pasti ( adanya 

taksiran cadangan kerugian piutang ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah dalam laporan keuangan perusahaan debitur yang Bapak / Ibu 

terima tersebut telah memberikan penjelasan lebih lanjut atas informasi 

yang tidak pasti ( jika No. 7 dijawab ya ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

 

III. Komparabilitas : 

1. Apakah Bapak / Ibu selama ini pernah melakukan analisa dari beberapa 

laporan keuangan perusahaan debitur yang sejenis ( usahanya sejenis ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Menurut bapak / Ibu, apakah laporan – laporan keuangan perusahaan 

debitur dari perusahaan sejenis tersebut  selama ini dapat diperbandingkan 

dari tahun ke tahun ? 

           Ya               Tidak                         

3. Menurut Bapak / Ibu,  penggunaan metode pencatatan akuntansi yang 

berbeda dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan debitur perusahaan 

dapat memberikan dampak dalam pengambilan keputusan ?. 

           Ya               Tidak                         



4. Apakah Bapak / Ibu dapat melakukan analisa terhadap laporan-laporan 

keuangan perusahaan debitur dari beberapa perusahaan sejenis ( usahanya 

sejenis ) yang dibuat dengan menggunakan metode yang berbeda ?. 

           Ya               Tidak                         

              

IV. Konsistensi : 

1. Apakah selama ini Bapak / Ibu sering melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan perusahaan debitur yang disusun dengan menggunakan metode-

metode, prosedur-prosedur yang sama dari tahun ke tahun ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah selama ini laporan keuangan perusahaan debitur selalu memberikan 

penjelasan dalam lampiran penjelas apabila terjadi perubahan penggunaan 

metode-metode, prosedur-prosedur akuntansi ?. 

                       Ya               Tidak                         

3. Menurut Bapak / Ibu, apakah penjelasan mengenai perubahan metode, 

prosedur akuntansi yang terdapat dalam lampiran penjelas sudah 

mencukupi ?. 

                       Ya               Tidak                

4. Apakah Bapak / Ibu masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan 

perubahan-perubahan terjadi walaupun penjelasan mengenai peruabahan 

tersebut sudah terdapat dalam lampiran penjelas ?. 

                        Ya               Tidak   

 



KUISIONER 

PERSEPSI USER TERHADAP RELEVANSI, RELIABILITAS, 

KOMPARABILITAS DAN KONSISTENSI LAPORAN KEUANGAN. 

_____________________________________________________________________ 

Kelompok Responden : Underwriter 

 

A. Identitas Responden 

      Nama : .................................................................. ( boleh tidak diisi ) 

 Jabatan : ................................................................................................ 

 Masa Kerja :    1 – 3 tahun     3,1 – 5 tahun    > 5 tahun 

 Jenis Kelamin :    Laki – laki    Perempuan 

 Tingkat Pendidikan :    SMA    D3        S1         S2  

       Lain   

B. Beri tanda silang ( x ) pada kolom jawaban. 

I. Relevansi : 

1. Berdasarkan atas analisa-analisa yang akan Bapak / Ibu lakukan, apakah 

laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan informasi akuntansi 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah menurut Bapak / Ibu data yang disajikan dalam laporan keuangan 

sudah memberikan gambaran sepenuhnya mengenai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi   ?. 

                       Ya               Tidak                         

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan sering mengalami kesulitan dalam menafsirkan data-data yang 

tersedia?. 

                       Ya               Tidak          

4. Apabila untuk pertanyaan No. (3 ),  Bapak / Ibu menjawab ya, apakah 

diperlukan penjelasan secara terperinci terhadap data tersebut ?. 

                       Ya               Tidak          

5. Apakah menurut Bapak / Ibu, laporan keuangan yang disajikan telah 

menyajikan data-data yang memuaskan ( memberikan informasi penting 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ) ?. 

                       Ya               Tidak          



6. Apakah selama ini Bapak / Ibu tidak mengalami keterlambatan dalam 

menerima laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

7. Apakah Bapak / Ibu sering menerima laporan-laporan tambahan yang berisi 

penjelasan atas informasi yang belum tersedia dalam laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah laporan penjelasan tersebut datang pada saat Bapak / Ibu sudah 

mengambil suatu keputusan ?. 

                        Ya               Tidak 

                         

II. Reliabilitas : 

1. Apakah selama ini laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa telah 

diperiksa oleh Akuntan Publik ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah laporan keuangan yang Bapak / Ibu analisa tersebut telah 

mendapatkan  opini unqualified dari Akuntan Publik ( jika No. 1 dijawab 

ya ) ?.  

                       Ya               Tidak 

3. Apakah Bapak / Ibu pada saat melakukan analisa laporan keuangan sering  

menemui footnotes, keterangan dalam kurung atau lampiran-lampiran 

tambahan yang memberikan penjelasan atas data-data yang terdapat dalam 

laporan keuangan ?. 

                       Ya               Tidak                         

4. Apabila untuk No. 3 Bapak / Ibu menjawab ya, apakah penjelasan yang 

diberikan tersebut sudah lengkap dan bisa dimengerti 

                       Ya               Tidak                         

5. Apakah penggunaan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan 

dapat menghasilkan informasi akuntansi yang layak ?. 

                       Ya               Tidak                         

6. Apakah perusahaan telah memberikan penjelasan mengenai alasan dalam 

penggunaan suatu metode akuntansi 

                       Ya               Tidak                         



7. Apakah laporan keuangan yang telah diterima oleh Bapak / Ibu selama ini 

sering terdapat informasi yang tidak pasti ( adanya taksiran cadangan 

kerugian piutang ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

8. Apakah dalam laporan keuangan yang Bapak / Ibu terima tersebut telah 

memberikan penjelasan lebih lanjut atas informasi yang tidak pasti ( jika 

No. 7 dijawab ya ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

 

III. Komparabilitas : 

1. Apakah Bapak / Ibu selama ini pernah melakukan analisa dari beberapa 

laporan keuangan perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Menurut bapak / Ibu, apakah laporan – laporan keuangan dari perusahaan 

sejenis tersebut  selama ini dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun ? 

           Ya               Tidak                         

3. Menurut Bapak / Ibu,  penggunaan metode pencatatan akuntansi yang 

berbeda dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat memberikan 

dampak dalam pengambilan keputusan ?. 

           Ya               Tidak                         

4. Apakah Bapak / Ibu dapat melakukan analisa terhadap laporan-laporan 

keuangan dari beberapa perusahaan sejenis ( usahanya sejenis ) yang dibuat 

dengan menggunakan metode yang berbeda ?. 

           Ya               Tidak                         

              

IV. Konsistensi : 

1. Apakah selama ini Bapak / Ibu sering melakukan analisa terhadap laporan 

keuangan yang disusun dengan menggunakan metode-metode, prosedur-

prosedur yang sama dari tahun ke tahun ?. 

                       Ya               Tidak                         

2. Apakah selama ini laporan keuangan selalu memberikan penjelasan dalam 

lampiran penjelas apabila terjadi perubahan penggunaan metode-metode, 

prosedur-prosedur akuntansi ?. 

                       Ya               Tidak                         



3. Menurut Bapak / Ibu, apakah penjelasan mengenai perubahan metode, 

prosedur akuntansi yang terdapat dalam lampiran penjelas sudah 

mencukupi ?. 

                       Ya               Tidak                

4. Apakah Bapak / Ibu masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan 

perubahan-perubahan terjadi walaupun penjelasan mengenai peruabahan 

tersebut sudah terdapat dalam lampiran penjelas ?. 

                        Ya               Tidak   
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