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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan pengamatan selama praktik 

kerja lapangan maka simpulan yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Jika pegawai ada tugas di luar kota maka perusahaan tersebut harus 

memberikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). 

2. Peran Unit Kredit dalam perusahaan tersebut sangat penting untuk 

memperoleh pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang 

menghasilkan. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dari bank untuk 

melakukan penanaman dana ialah memperoleh pendapatan sekaligus 

sumber dari kegiatan dalam usahanya. 

3. Prosedur pengajuan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) melalui 

beberapa tahap yaitu unit yang bersangkutan contohnya kredit berencana 

keluar kota, mengajukan memo ke Pemimpin Cabang untuk mendapatkan 

persetujuan. Memo tersebut diserahkan ke unit umum dan SDM (Sumber 

Daya Manusia) untuk dibuatkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). 

4. Pegawai yang sudah mendapatkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) 

harus membawa surat tersebut dari berangkat dan sampai ditujuan harus 

ditandatangani dan distempel perusahaan yang bersangkutan. 

5. Mencetak dokumen adalah suatu kegiatan yang paling sering dilakukan 

oleh beberapa karyawan, di mana satu mesin printer merupakan pusat atau 

paralel dari beberapa komputer yang ingin mencetak dokumen. 

3.2 Saran 

 Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di bagian Umum dan SDM 

Bank Jatim Cabang HR. Muhammad dapat dikemukakan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

a) Setiap pegawai didalam menjalanan Perjalanan Dinas harus meminta 

stempel ke perusahaan yang bersangkutan setelah survey usaha. 
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b) Peletakan dokumen untuk arsip hendaknya harus teratur dan rapi, 

sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dokumen tersebut masih 

ada semua dan lengkap. 

c) Persediaan alat tulis kantor hendaknya harus selalu aa dan lengkap, 

khususnya kertas dan bolpoint adalah kebutuhan yang sering dipakai, 

mengingat PT Bank Jatim adalah bank yang cukup besar kebutuhan 

alat tulis kantor tidak sampai kehabisan dan tidak mengganggu 

kelancaran aktivitas perusahaan. 

2. Bagi Almamater 

a) Sebaiknya lebih meningkatkan kerja sama dengan perusahaan agar 

terjalin hubungan yang lebih baik dengan perusahaan tersebut, ini 

bertujuan untuk mempermudah lulusan Fakultas Vokasi dalam 

memasuki dunia kerja. 

b) Sebaiknya perlu adanya penyetaraan perkembangan teknologi dan 

penerepan dalam sistem operasional perusahaan, sehingga 

merelevankan kurikulum pembelajaran yang memudahkan mahasiswa 

mengenal sistem teknologi yang kerap digunakan dalam operasional 

perusahaan. 
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