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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan Bank BJB dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. DPK Bank BJB terdiri dari, Giro Bank BJB dari Total Dana Pihak Ketiga 

diketahui rata-rata simpanan giro selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,92% 

dari jumlah dana pihak ketiga. Tabungan Bank BJB dari jumlah Dana Pihak 

Ketiga diketahui hasil rata-rata simpanan tabungan selama 3 tahun terakhir yaitu 

67,03% dari jumlah dana pihak ketiga. Deposito Bank BJB dari Total Dana Pihak 

Ketiga selama 3 tahun, diketahui rata-rata deposito selama 3 tahun terakhir yaitu 

30,03%.  

b. Syarat dan Ketentuaan DPLK PT Bank BJB, Biaya Komisi Asuransi 20,45% / 

tahun Kepeserataan dari penambahan peningkatan setiap peserta dapat memiliki 

lebih dari 1 nasabah yang sudah menempuh masa kepesertaan minimal 2 tahun 

dapat melakukan pengambilan iuran sebanyak 03(tiga) kala. Keuntungan pensiun 

dibayarkan secara serentak atau berkala sesuai dengan keputusan yang berlaku. 

c. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) atas Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) BJB antara lain jumlah nasabah dan suku bunga yang tinggi. Terbukti 

dari perkembangan DPK semasa tiga tahun belakang yang mendapati 

penambahan pada tahun 2017 sampai 2019 rata-rata kenaikan sebesar 4,9%. Hal 

ini menggambarkan dpk terhadap DPLK Bank BJB dalam pengelolaan usahanya 

sangat baik.   

d. Dengan menjadi peserta DPLK juga berguna menambah penghasilan dimasa 

depan bagi peserta, keluarga dan ahli warisnya yang sudah terjamin. Perencanaan 

keuangan dimasa depan seperti rencana pensiun, ibadah, pendidikan, dan serta 
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liburan. Proteksi jiwa yang sudah terjamin dan mendapatkan Reward dari 

program hadiah DPLK. 

e. Pada presentase DPLK terhadap DPK mengalami kenaikan yang cukup 

berfluktuatif dengan rata-rata 1,82%. Kenaikan ini didukung dengan kegiatan 

promosi yang dilakukan dengan baik kepada nasabah dalam memasarkan produk 

DPLK bjb dan dalam biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah sangat 

ringan sebesar Rp. 825,-  

 

IV.2 Saran 

Dari pembahasan diatas pelaksanaan DPLK Bank bjb termasuk salah satu produk 

yang diharapkan lebih ditingkatkan keperingkat yang lebih baik lagi. Dalam 

kegiatan strategi promosi yang dilakukan lebih dioptimalkan agar masyarakat atau 

nasabah semakin mengetahui produk DPLK Bank bjb yang memiliki keunggulan 

tidak kalah dengan bank lain. Bank bjb diharapkan memperluas jaringan kerja sama 

dengan meningkatkan fasilitas dan kemudahan untuk bagian proses pembukaan 

DPLK. 

 


