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BAB IV  

PENUTUP  

 

IV.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasann yang telah di jelaskan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai Prosedure Pelaksanaan KlaimvJaminanvHari Tua (JHT ) BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu Fatmawati,Jakarta Selatan maka dapat di 

tarik kesimpulan bahwa : 

1. Bahwa bank BJB Termasuk di dalam yang bekerjavsamavdengan BPJS 

(Badan penyelenggara Jaminan Sosial ) untuk dapat mengajukanvKlaim JHT 

(Jaminan Hari Tua). Pelayanan yang di berikan oleh customer service telah 

berjalan dengan sesuai dengan tata cara yang di berlakukan di Bank BJB. 

Sehingga cukup banyak nasabah yang ingin mencairkan JHT (Jaminan Hari 

Tua ) di Bank BJB karena mudah pada masyarakat untuk dapat mengklaim 

JHT (Jaminan Hari Tua) tanpa harus mendatangi Kantor Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). 

2. Pelayanan customer service dapat menyampaikan informasi kepada calon 

nasabah ataupun nasabah dengan menggunakan cara bahasa yang baik dan 

sopan sehingga nasabah dapat memahami penjelasan customer service. 

3. Pelaksanaan layanan Customer service telah sesuai dengan aturan dan tata 

cara yang terlah berlaku di Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten,Tbk. Sehingga para nasabah yang melakukan transaksi di Bank 

BJB merasa nyaman dan puas karena pelayan yang di berikan cukup baik.  

 

IV.2 Saran  

 Untuk pengembangan lebih lanjut ,penulis memberikan saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat untuk Prosedur Pelaksanaan Klaim Jaminan Hri Tua (JHT ) Badan 

penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS ) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
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dan Banten (BJB),Tbk. Kantor Cabang Pembantu Fatmawati, Jakarta Selatan sebagai 

berikut :  

1. Sebaiknya pihak Bank Pembangun Daerah Jawa Barat dan Banten(BJB),Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Jakarta selatan mencoba untuk mengajukan kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengenai Server yang down 

dengan menambah kapasitas bandwith kepada setiap wilayah yang bekerja 

sama dengan  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) 

2. Dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang melakukan pencairan dapat 

ditemui untuk mendaftarkan pada jam kerja bank yaitu dengan mencatat oleh 

buku register, yang berisi : 

a) Nomor 

b) Hari / Tanggal 

c) Nama peserta 

d) Nomor peserta 

e) Nomor HP / Telepon 

f) Nama perusahaan 

Jadi peserta dapat melakukan pencairan dengan sesuai nomor antrian yang 

telah di tetapkan. 
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