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BAB 3 

 

3.1 Kesimpulan 

      Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan. PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat dan ditunjuk langsung oleh gubernur untuk bekerjasama dalam 

pelaksanaan pembayaran SPP. Salah satu kantor cabang yang bekerjasama dengan 

lembaga pendidikan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Tambak Rejo Surabaya dengan SMA Negeri 1 

Surabaya. Pelaksanaan pembayaran SPP dengan cara auto debet dilaksanakan 

dengan baik dan sesuai dengan buku pedoman. Manfaat diterapkannya sistem 

auto debet dalam pembayaran SPP ini adalah untuk mengefisiensi waktu, 

ketepatan waktu, kemudahan tempat dan memudahkan pihak lembaga pendidikan 

dalam menyimpan dan mengatur keluar-masuknya dana sekolah.  

      Pendekatan dan sosialisasi adalah dua tahapan penting yang harus dilakukan 

agar pelaksanaan pembayaran SPP dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak 

yang dirugikan. Dengan pendekatan, pihak bank dapat mengetahui keinginan dan 

dapat mengetahui karakteristik agar tujuan bank untuk bekerjasama dalam 

pembayaran SPP dapat diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Dan dengan 

bersosialisasi, siswa dapat mengetahui persyaratan pembukaan rekening , 

mekanisme pembukaan rekening dan dapat memperlancar pelaksanaan 

pembayaran SPP.  

      Meskipun pelaksanaan pembayaran SPP berjalan dengan baik, namun 

pelaksanaan tersebut tidak dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena pada 

kenyataannya masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut. 

Kendala yang dialami mengandung resiko yang cukup merugikan bagi kedua 

belah pihak, tentunya pihak bank yang akan bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan sistem atau kesalahan 

penginputan data.  maka dari itu pihak bank terus melakukan pengecekan dan 

lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan dapat mengurangi resiko 

kerugian. 
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3.2 Saran 

      Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tambak Rejo Surabaya berikut saran 

yang dapat diberikan: 

1. Sistem pelayanan pembayaran SPP sudah berjalan dengan baik, perlu 

dipertahan kan dan ditingkatkan agar pelaksanaan pembayaran SPP 

berjalan dengan efektif dan efisien 

2. Pembagian buku tabungan sebaiknya diberikan pada tanggal 10 atau 

pada saat siswa selesai melakukan transaksi pembayaran SPP 

3. Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana secara rutin, 

agar tidak terjadi kerusakan sehingga dapat memperlambat proses 

pelayanan pembayaran SPP. 
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