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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada asuransi 

Jiwa bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pekanbaru terhadap sistem akuntansi 

klaim habis kontrak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembayaran klaim habis kontrak 

menggunakan jurnal pengeluaran kas. Di dalam klaim habis kontrak dapat 

reversionory bonus klaim, yaitu pembagian atas laba yang diperoleh oleh 

pemegang polis. 

2. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan 

dan cukup memadai. Namun terdapat kekurangan dalam pembayaran premi macet 

yang menyebabkan pembayaran klaim habis kontrak tidak sesuai pada waktunya. 

3. Dalam klaim habis kontrak ada dua bentuk pembayaran yaitu klaim habis kontrak 

dengan pembayaraan premi tidak macet dan klaim habis kontrak dengan 

pembayaran premi macet. 

Klaim habis kontrak dengan pembayaran premi tidak macet maksudnya adalah 

nasabah selalu membayar premi tepat pada waktunya dan nasabah asuransi tidak 

melanggar perjanjian yang telah dicantuman di dalam polis.  

Klaim habis kontrak dengan pembayaran premi macet adalah nasabah yang 

lalai terhadap kewajiban asuransinya, sehingga tidak mendapatkan reversionary 

bonus klaim, dan hasil yang di peroleh tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.  
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4. Fungsi yang terkait dalam pencairan klaim habis kontrak adalah bagian 

administrasi, fungsi kas dan akuntansi, fungsi kas dipegang oleh kasir, sedangkan 

akuntansi dipegang oleh KUAK(Kepala Unit Administrasi dan Keuangan). 

B. SARAN 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak berkepentingan. Adapun saran yang penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagian keuangan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kuitansi pembayaran 

premi untuk menghindari pembayaran klaim habis kontrak yang terjadi tidak pada 

waktunya. 

2. Memberikan informasi yang sejels-jelasnya kepada calon pemegang polis 

mengenai sistem pembayaran premi dan manfaat yang diterima. 

3. Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran premi bagian administrasi harus 

mengabari nasabah melalui sms ataupun memalui watsshap 

4. Memberikan surat pemberitahuan resmi dari pihak perusahaan kepada nasabah 

bahwa masa kontrak akan berakhir. 

5. Setiap nasabah wajib membaca polis dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan 

yang tidak diinginkan. 

 

 


