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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru terhadap 

analisis sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident), maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Asuransi Umum Bumiptera Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru 

menggunakan sistem non-cash (transfer) dan tunai dalam sistem pengeluaran 

kas untuk pembayaran klaim kecelakaan diri (personal accident).  

2. Formulir yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas adalah bukti kas 

keluar, surat izin pembayaran (SIP), dan cek. 

3. Fungsi yang terkait dalam pencairan dana klaim kecelakaan diri (personal 

accident) adalah seksi pertanggungan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. 

Fungsi kas dipegang oleh kasir, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh 

seksi keuangan. 

4. Sistem akuntansi yang pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 

1967 Pekanbaru sudah menggunakan aplikasi yang disebut dengan CARE. 

Aplikasi ini untuk melindungi dan mengoptimalkan kinerja komputer. Selain 

itu, pihak asuransi juga menggunakan aplikasi IndiHome yang memudahkan 

pelanggan/pemegang polis untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai 

jenis layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut di rumah tanpa harus 

datang langsung ke perusahaan tersebut. 
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5. Sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) pada PT. 

Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru sudah lebih 

efektif karena sudah menggunakan berbagai jenis aplikasi seperti CARE yang 

berfungsi mengoptimalisasikan kinerja komputer. 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak perusahaan memberikan tenggang waktu seminggu apabila 

pemegang polis (tertanggung) mengalami kecelakaan diri, karena 3 x 24 jam 

merupakan waktu yang singkat. 

2. Agar pembayaran klaim terhadap pemegang polis berlangsung efektif dan 

efisien, pihak perusahaan sebaiknya melakukan pengeluaran kas atas 

pengajuan klaim dengan cara non-cash (transfer), karena  akan menjamin 

transferan akan langsung diterima oleh pemegang polis sesuai dengan 

formulir cek.  

3. Seharusnya fungsi pemegang dana tunai harus terpisah dari fungsi kas. Hal 

ini berfungsi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian 

serta keandalan akuntansi. 

 

 


