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Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada bank-bank di Surabaya. Yang menjadi 
rnasalah dalam penelitian ini adalah apakah latar belakang pendidikan danjabatan mernpengaruhi 
persepsi terhadap kualitas laporan keuangan? 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian, dapat disusunhipotesis sebagai berikut: 
HO: karakteristik kualitatifrelevan, dapat dimengerti,dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat diban

dingkan, dan lengkaptidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
HI: karakteristik kualitatif relevan,dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat di

Bandingkan, dan lengkapmempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
Ho: latar belakang pendidikan danjabatan tidak mempengaruhi persepsi terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
HI: latar belakang pendidikan dan jabatan mempengaruhi persepsi terhadap faktor-faktor yang 

Mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
Penelitian inibertujuan untukmengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan, serta untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan jabatan 
mempengarubi persepsi terhadap faktor-faktoryang mempengaruhi kualitas loaporan keuangan. 

Untukmencapai tujuan tersebut telah dikumpulkan data melalui dafter pertanyaankepada 
30 bank di Surabaya. Untuk rnengetahui pendapat responden mengenai persepsi bankir terhadap 
faktor-faktor yangmempengaruhi kualitas laporankeuangan, digunakan kriteria mutu yang terdapat 
pada APBStatementNo.4, yaitu: relevan, dapat dimengcrti, dapat diuji, netral, tepat waktu,dapat 
dibandingkan, dan lengkap. 

Melalui analisis kualltatif dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi bankir laporan 
keuangan yang baik hams mernenuhi kerujuh kriteria mutu Iaporan keuangan menurut APB 
Statement No.4, yaitu reievan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat 
dibandingkan, dan lengkap. 
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Melalui uji yang menggunakan tes chi square, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
Law belakang pendidikan dan jabatan tidak mempengaruhi persepsi terhadap kualitas laporan 
keuangan. 

Atas dasar kesimpulan yang telah diarnbil maka disarankan kepada semua pihak yang akan 
menyusun laporan keuangan hendaknya memperhatikan kriteria mutulkualitas laporan keuangan 
seperti yang ditentukan dalarn APB Statement No.4, yaitu relevan, dapat dirnengerti, dapat diuji 
kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap 
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