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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur pendistribusian dan 

pengembalian rekening koran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk Cabang Sidoarjo maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:  

1. Nasabah yang menerima fasilitas pelayanan dari bank Jatim Cabang 

Sidoarjo yakni berupa rekening koran hanya untuk nasabah giro saja, baik 

giro perorangan maupun perusahaan.  

2. Dalam melaksanakan pendistribusian dan pengembalian rekening koran, 

pihak bank yang melakukan hal tersebut adalah bagian pelayanan nasabah 

dimana proses pendistribusian haruslah sesuai dengan prosedur, efektif, 

efisien, teliti, dan tepat waktu. Mulai dari proses awal pendistribusian 

yakni pengecekkan rekening koran hingga didistribusikan kepada nasabah 

harus berdasarkan prosedur dan strandar yang berlaku, demikian juga pada 

prosedur pengembalian rekening koran.  

3. Perlu atau pentingnya rekonsiliasi bank terhadap produk giro nasabah 

mengingat untuk menanggulangi kesalahan pencatatan atau adanya 

perbedaan laporan transaksi giro pihak bank dengan laporan giro nasabah 

dalam perusahaan sebelum dicetak menjadi rekening koran.  

4. Prosedur pendistribusian rekening koran oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk meliputi:  

a. Checking: pengecekan laporan giro masing-masing nasabah  

b. Reconsiliation Bank: kegiatan rekonsiliasi oleh pihak bank apabila 

terjadi atau menggulangi terjadinya ketidaksamaan pencatatan 

transaksi oleh pihak bank dengan pihak nasabah. 

c. Printing: Pencetakan rekening koran masing-masing nasabah giro. 

d. Packing: Proses pengemasan kertas rekening koran ke dalam amplop 

dan menempelkan perangko yang telah disesuaikan.  
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e. Sending: Proses pengiriman rekening koran kepada alamat masing-

masing nasabah giro.  

5.  Kendala-kendala yang dialami dalam hal pendistribusian dan pengembalian 

rekening koran oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

Cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut:  

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)  

b. Jumlah teknologi dan alat pencetak rekening koran yang kurang 

c. Kurangnya pemeriksaan dan pengecekan informasi nasabah  

d. Kurang lengkapnya informasi yang diberikan oleh nasabah giro  

e. Hilangnya atau kurangnya komunikasi pihak bank dengan nasabah 

giro. 

f. Perlunya rekonsiliasi bank secara benar dan teliti. 

3.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo untuk prosedur 

pendistribusian dan pengembalian rekening koran maka terdapat beberapa saran 

yang dapat disampaikan diantaranya:  

1. Meningkatkan mutu, Menjaga keefektivitasan dan standar kualitas kinerja 

SDM maka perlu adanya kerjasama antar bagian, sikap saling tolong 

menolong dan meningkatkan kesadaran kerja karyawan agar tercapai 

tujuan dan efektivitas 

2. Memperlancar dan meningkatkan kinerja tidak hanya dari SDM saja tetapi 

dengan memenuhi alat pendukungnya dengan menyediakan mesin-mesin 

atau komputer lebih banyak dan terbaru yang menunjang kinerja lebih 

cepat dan efisisien.  

3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada masing-masing karyawan 

akan tujuan dan kesadaran akan pekerjaan di setiap bagian dengan evaluasi 

kinerja, pelatihan, dan penilaian oleh pihak yang berada di atasnya agar 

tercipta pribadi karyawan yang ulet, kreatif, efektif, inisiatif dan tanggung 

jawab. 
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4. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan menjalin komunikasi 

dengan nasabah sesuai standar kode etik bank diantaranya memastikan 

calon nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 

bank dalam memberikan informasi agar tidak menghambat kinerja pihak 

bank dalam proses pencatatan informasi nasabah dan untuk kebaikan pihak 

nasabah kedepannya untuk menjaga keloyalitasan nasabah.   

5. Pemberian penghargaan atau reward untuk meningkatkan  dan memotivasi 

kinerja karyawan sebagai wujud apresiasi pekerjaan dan dedikasi 

karyawan terhadap perusahaan. 
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