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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru terhadap sistem akuntani 

klaim kecelakaan diri (Personal Accident), maka dapat diambi beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem pelayanan asuransi pada PT. Asuransi Purna Artanugraha 

Pekanbaru Branch Office menggunakan teknologi komunikasi Email, 

Care, Merimen 

b. PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru menggunakan sistem 

transfer dan tunai dalam sistem pengeluaran kas untuk pembayaran 

klaim kecelakaan diri (Personal accident). 

c. PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru Bergerak Pada Bidang 

Jasa Pelayanan,  

d. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) merupakan Asuransi  

Kerugian yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 

28) tahun 2007.  

e. Fungsi yang terkait dalam pencairan klaim kecelakaan diri (personal 

accident) adalah seksi pertanggungan, fungsi kas dan fungsi akuntansi 

f. Peristiwa kecelakaan yang dialami tertanggung/pemegang polis  yang 

mengakibatkan cedera, dirawat inap di rumah sakit, cacat tetap maupn 
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meninggal dunia harus diberitahukan kepada perusahaan selambat-

lambatnya 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan 

g. Santunan yang di tanggung oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha 

adalah: 

1. Dalam hal meninggal dunia sebesar  Rp. 10.000.000 

2. Dalam hal cacat tetap    Rp. 10.000.000 

3. Biaya pengobatan    Rp. 1.000.000 

h. Rumusan untuk membayar premi : nilai santunan maksimal X              

tarif Premi + biaya administrasi 

i. Rumusan untuk biaya santunan : UP (Uang Pertanggungan) X  

Persentase (%) 

2. Sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) pada PT. Asuransi 

Purna Artanugraha Pekanbaru sudah efektif karna dapat di lihat dari cara 

menggunakan Sistem pelayanan asuransinya dan pada PT. Asuransi 

Purna Artanugraha ini juga sudah di atur oleh lampiran SK NO. 

423/AAUI/06 

4.2 Saran 

Dari kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagaimana 

bahan pertimbagan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Peserta harus membaca polis dengan seksama, bukan hanya membaca 

saja, tetapi peserta perlu memahami isi polis tersebut. Misanya kondisi 

apa saja termasuk dalam pertanggungan asuransi , penyakit tertentu yang 
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tidak termasuk dalam penggantian asuransi, berapa besar uang 

pertanggungan, bagaimana bila peserta sebagai pembayar polis tidak 

sanggup membayar premi asuransi. 

2. Hendaknya pihak PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru lebih giat 

lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan 

informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih 

banyak masyarakat-masyarakat didaerah belum tahu bagaimana proses 

yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak 

juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Asuransi 

Purna Artanugraha Pekanbaru. 

3. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha 

Pekanbaru khususnya dalam melayani klaim agar lebih di tingkatkan 

lagi, dengan memperhatikan harapan-harapan peserta agar dapat 

terpenuhi. Sehingga akan memberikan citra yang melekat di hati para 

peserta dan peserta merasa puas. 

4. Hendaknya PT. Asuransi Purna Artanugraha Pekanbaru menyesuaikan 

pencatatan premi asuransi dengan PSAK No.28 tahun 2009 tentang 

asuransi kerugian. Supaya pada saat mengaudit perusahaan tidak 

mendapatkan teguran dari pengaudit. 

 


