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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1. Kesimpulan 

 PT. BPD Jawa Timur, Tbk. adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah 

yang berada di Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga keuangan penggerak dan  

penyokong perekonomian masyarakat dimana bank tersebut berada entah sebagai 

kantor cabang, kantor kas maupun kantor cabang pembantu. Dengan komitmen 

profesional Bank JATIM sebagai lembaga keungan penggerak perekonomian 

daerah saat ini Bank JATIM terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar bisa 

terus menjalankan visi dan misinya sebagai bank daerah. Backoffice Bank JATIM 

dalam hal ini Divisi Akuntansi juga memberikan peranan penting dalam proses 

Bank JATIM memberikan pelayanan terbaiknya melalui pembuatan dan 

pengaturan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank JATIM Pusat.  

 Divisi Akuntansi dalam melakukan tugasnya melakukan kontribusi dan 

peranan yang sangat baik. Hasil ini dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan 

yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Kinerja yang baik ini juga 

ditunjang dari berbagai aspek, terlebih aspek pelaporan yang akurat dan tepat 

sasaran oleh Divisi Akuntansi yang sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan hal ini kedepannya bisa 

menjadikan Bank JATIM menjadi bank dengan pelayanan yang terbaik dan juga 

menghasilkan produk-produk perbankan yang baik pula. 

 Daripada itu dalam perkembangannya, kinerja Divisi Akuntansi juga harus 

terus menerus dievaluasi dan ditargetkan peningkatan yang lebih tinggi karena 

pada praktik kegiatannya masih ditemukan beberapa kesalahan, meskipun 

kesalahan-kesalahan ini bersifat bisa dikoreksi dan tidak terlalu fatal hal ini 

nantinya juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kelak dilain 

waktu agar bisa meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan. 
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3.2. Saran 

1. Memberikan seminar profesi maupun pelatihan khusus kepada pegawai 

akuntansi pada kantor-kantor cabang dan juga pusat, hal ini 

dimaksudkan untuk menambah wawasan dan mengurangi kesalahan 

dalam pelaporan pada kantor pusat yang nantinya akan dibuat laporan 

perusahaan. 

2. Membuat panduan baku yang mana digunakan untuk pegawai yang 

berada di bagian akuntansi pada kantor cabang dalam membuat 

pelaporan agar seragam dan meminimalkan kesalahan. 

3. Merotasi pegawai agar pegawai mengetahui tekanan dan agar tidak 

menimbulkan kejenuhan pada tugas, yang pasti pegawai yang dianggap 

mampu dan berkomitmen agar tidak menurunkan kualitas pelaporan. 

4. Divisi Akuntansi kantor pusat mengadakan kunjungan dengan tujuan 

melihat kinerja dan memberikan masukan serta solusi terhadap masalah 

pada pelaporan kantor cabang, hal ini akan meminimalkan perbedaan 

tentang tatacara pelaporan yang mungkin salah pada kantor cabang. 

5. Membuat skala kinerja, harapannya dengan skala kinerja pada pegawai 

nantinya akan meningkatkan etos kerja dan loyalitas terhadap 

pekerjaannya selain itu juga dapat dilihat kinerja pegawai dan kendala 

yang dihadapi. 
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