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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian bab – bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan: 

1. PT Asuransi jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya adalah asuransi 

jiwa. 

2. Dalam pelayanannya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggunakan 

aplikasi JL-Indo. Aplikasi yang berhubungan dengan polis, premi, 

nasabah, serta agen asuransi. 

3. Formulir yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas adalah surat ijin 

pembayaran dan cek atas nama. 

4. Fungsi terkait dalam proses pembayaran klaim kecelakaan diri adalah 

seksi pertanggungan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. Fungsi kas 

dipegang oleh kasir, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh TU 

pembukuan. 

5. Catatan akuntansi yang digunakan adalah pengeluaran kas. Dalam sistem 

pengeluaran kas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kantor wilayah 

Pekanbaru menggunakan register cek dan dana kas kecil. Dana kas kecil 

menggunakan metode imprest system yang tidak menggnakan catatan 
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akuntansi atau jurnal pengeluaran kas. Sedangkan register cek 

menggunakan bukti memorial dan surat ijin pembayaran. 

6. Fungsi penyimpanan kas pada PT Asuransi jiwasraya (Persero) Kantor 

Wilayah Pekanbaru terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi penyimpanan 

kas juga harus terpisah dari fungsi pemegang dana kas kecil.tetapi PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru fungsi 

pemegang dana kas kecil juga dipegang oleh fungsi penyimpanan kas. PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru menggunakan 

kasir untuk melakukan fungsi penyimpanan kas dan pemegang dana kas 

kecil.  

7. Sistem otorisasi pada PT Asuransi jiwasraya sudah dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang. Praktek yang sehat pada PT Asuransi Jiwasraya yaitu 

menggunakan sistem nomor urut terletak pada berkas dan menggunakan 

bukti kas keluar atas nama tertuju. 

B. Saran  

Dari hasil peneliian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih giat lagi 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi 

mengenai syarat-syarat pengajuan klaim, karena masih banyak 

masyarakat – masyarakat didaerah belum tau bagaimana dan syarat apa 

saja yang harus dipenuhi. 
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2. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru seharusnya 

menggunakan formulir/dokumen pengeluaran dana kas kecil dan cek 

secara terpisah. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan yang 

naantinya akan merugikan perusahaan. 

3. Fungsi pemegang dana kas kecil harus terpisah dari fungsi kas serta 

membentuk fungsi pemeriksa intern. Hal ini berfungsi untuk menjaga 

kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian serta keandalan akuntansi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


