
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Sebagai akhir pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba 

menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran pada Dana Pensiun Bank Jabar. 

Kesimpulan perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang kiranya 

dapat bermanfaat sebagai masukan guna membantu memecahkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dana pensiun. 

 

5.1"Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil praktik kerja lapangan dan kepustakaan yang 

penulis lakukan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab 

sebelumnya, mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Dana Pensiun pada Dana Pensiun Bank Jabar, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Sistem dan prosedur penerimaan dana pensiun dijalankan dengan 

mengetahui terlebih dahulu kondisi dan keadaan peserta yang 

memenuhi persyaratan Dana Pensiun Bank Jabar. Penerimaan Dana 

Pensiun diperoleh dari Iuran yang telah ditentukan, yang terdiri dari :  

a.  Iuran Peserta, yaitu sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun   

        ( PHDP ), dan 

 

 



 

b. Iuran Pemberi Kerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

perhitungan aktuaria, yaitu 16,7% dari Peghasilan Dasar Pensiun 

paserta.  

Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran yang dipungutnya 

beserta rincian data kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 

15 bulan berikutnya, yang diterima langsung oleh Unit Kerja Kas dan 

Bank pada Dana Pensiun Bank Jabar, yaitu berupa bukti penerimaan 

Bank 3 rangkap, rangkap 1 untuk Unit Kerja Kas dan Bank, rangkap 2 

untuk Unit Kerja Kepesertaan, dan rangkap 3 untuk Unit Kerja 

Akuntansi yang kemudian diserahkan kepada Pengurus : Direktur 

Keuangan, Direktur Utama, yang ditandatangani Direktur Umum. 

Semua data dan bukti-bukti dalam penerimaan pada setiap Unit Kerja 

dicocokan dan diperiksa kembali oleh Unit Kerja Sistem Pengawasan 

Internal ( SPI ). 

 

2.  Sistem pengeluaran dana pensiun, yaitu pengeluaran dana pensiun 

dikeluarkan untuk pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta, sesuai 

dengan kondisi peserta dan ketentuan yang telah ditetapkan.. Unit 

Kerja Kepesertaan membuat daftar  pembayaran Manfaat Pensiun serta 

meneliti jumlah Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan yang 

kemudian mengusulkan kepada Pengurus yaitu Direktur Umum, 

setelah disetujui oleh Direktur Umum, Unit Kerja Kepesertaan 

membuat transfer ke cabang-cabang, pemindahbukuan ke rekening 



 

tabungan dan penarikan uang tunai melalui Unit Kerja kas dan bank 

yang telebih dahulu disetujui Direktur Keuangan, Diterktur Utama dan 

Direktur Umum. Setelah  data dan bukti-bukti ditandatangani, Unit 

Kerja Kepesertaan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara 

tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung 

dengan memindahbukukan ke dalam rekening peserta melalui Unit 

Kerja kas dan Bank. Semua data dan bukti-bukti pengeluaran, yaitu 

pembayaran Manfaat Pensiun pada setiap Unit Kerja di periksa dan di 

cocokan kembali oleh Unit Kerja Pengawasan Internal ( SPI ). 

 

Secara garis besar pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran dana 

pensiun pada Dana Pensiun Bank Jabar berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari 

penyelenggaraan, tata cara pelaksanaan sistem dan prosedur yang dijalankan 

dalam badan ini dengan tepat dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun Bank Jabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2" Saran  

Berdasarkan pengamatan langsung selama melakukan kerja praktik, dan 

dari hasil wawancara, penulis akan memberikan masukan / saran bagi Dana 

Pensiun Bank Jabar, yaitu : 

1. Untuk masa yang akan datang Dana Pensiun Bank Jabar 

sebaiknya terus mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan dan Pengeluaran dana pensiun, dari peninjauan dan 

pengawasan agar prosedur dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

2. Penggunaan komputer dalam perhitungan Manfaat Pensiun 

harus dioptimalkan sehingga data-data yang dibutuhkan akan 

lebih mudah diperoleh, sehingga dapat lebih efektif dan efisien, 

dan juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat 

terjadi dalam perhitungan maupun pencatatan secara manual. 

3. Meningkatkan pelayanan kepada peserta yang memerlukan 

bantuan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran dana 

pensiun, maupun pihak pihak yang bekerjasama dan  

berhubungan dengan Dana Pensiun Bank Jabar. 

4. Kepatuhan Dana Pensiun Bank Jabar terhadap Undang- 

Undang Dana Pensiun telah dilaksanakan dengan baik oleh 

karena itu perlu adanya upaya untuk mempertahankannya, 

salah satunya dengan mengikutsertakan karyawan dalam 

pelatihan atau seminar. 

  


