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Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksankan 
kegiatan usaha. BPR merupakan wahana yang mampu menghimpun dan 
menyalurkan dana bagi masyarakat secara secara efisien dan efektif ke arah 
peningkatan taraf hidup rakyat. Tujuan BPR sendiri yaitu memodernisasikan 
masyarakat pedesaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan 
ekonomi lemah dan pengusaha kecil.  

Laporan Keuangan merupakan salah satu aspek penilaian kesehatan 
keuangan suatu perusahaan, juga laporan keuangan mempunyai fungsi yang penting 
dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Maka penulis mengambil judul 
“SISTEM LAPORAN KEUANGAN PADA PD. BPR BKK BOJA KABUPATEN 
KENDAL KANTOR CABANG GEMUH”. Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui 
pertanggungjawaban laporan keuangan yang ada di BPR BKK Gemuh. 

Sumber informasi yang diperoleh pada penelitian ini yaitu penulis 
mengadakan wawancara dengan pihak pegawai BPR BKK Gemuh yang mengetahui 
tentang seluk beluk sistem laporan keuangan yang ada di BPR BKK Gemuh. Serta 
penulis juga mengambil informasi yang terkait dengan sistem laporan keuangan dari 
buku; laporan dan dokumen yang terkait dengan pembahasan. Penulis juga 
menganalisis data dengan cara menelaah data, mengadakan reduksi data dan 
melakukan penafsiran data.  

Laporan Bulanan yang dipertanggungjawabkan oleh PD. BPR BKK Boja 
Kabupaten Kendal Kantor Cabang Gemuh ini sudah memenuhi standar prosedur 
penyusunan laporan bulanan BPR dan standar pembukuan akuntansi yang telah 
ditetapkan. Tetapi bagaimanapun juga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan 
posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi perekonomian paling akhir, 
karena pencatatan dari pos-pos ini merupakan catatan historis dari peristiwa yang 
telah terjadi dimasa lampau dan jumlah uang yang tercatat dinyatakan dalam harga 
pada waktu terjadinya peristiwa tersebut 
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