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Setelah melakukan praktik dan analisis mengenai pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi piutan g premi yang diterapkan oleh PT. JASINDO 

BANDUNG RITEL serta berdasarkan identifikasi masa lah, penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan prosedur sistem informas i akuntansi piutang premi yang 

diterapkan pada PT. J ASINDO BANDUNG RITEL secara keseluruhan sudah 

cukup baik karena telah memenuhi unsur-unsur dan tujuan dari sistem 

informasi putang premi.

2. PT. JASINDO BANDUNG RITEL yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang asuransi yang menerima pertanggungan langsung dari 

segala macam jenis asurans i kerugian dan sejenisnya serta 

mereasuransikan risiko-risiko asuransi. Dalam menerapkan prosedur 

penagihan  piutangnya, PT. JASINDO BANDUNG RITEL menerima kas 

dari klien dalam bentuk uang, giro, cek, atau transfer melalui bank yang 

telah ditunjuk. Ser ta prosedur penyajian piutang dalam laporan adalah piutang 

benar-benar dapat tertagih.

3. Selanjutnya pelaksanaan pengendalian interen pada PT. JASINDO 

BANDUNG RITEL, menjamin bahwa setipa transaksi penerimaan piutang 

premi telah dicatat secara:

a. Sah

Seluruh folmulir yang dibuat oleh perusahaan dianggap sudah sah 

karena sudah memenuhi syarat-syarat folmulir yan g baik dan benar.

b. Telah diotorisasi

Seluruh formulir atau dokumen sebelum mendapat tanggapan atau 

langkah selanjutnya haruslah diotorisasi oleh petugas atau bagian 

yang bersangku tan.

c. Telah  dicatat
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Sebelum dibuat dalam bentuk laporan keuangan, seluruh perubahan 

akun-akun dan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan 

perusahaan harus lah dicatat terlebih dahulu.

d. Telah dinilai wajar

Proses penilaian  terhadap seluruh transaksi, dokumen dan akun 

emuanya telah  ditetapkan oleh kantor pusat.

e. Telah  digolongkan secara wajar

Seluruh akun-akun telah digolongkan secara wajar oleh perusahaan 

tergantung dari jenisnya , sesuai den gan standar akuntansi keuangan.

f. Telah  dicatat dalam periode seharusnya

Hingga saat ini seluruh pencatatan yang berhubungan dengan 

akuntansi bisa dikatakan telah  dicatat dalam periode yang seharusnya.

g. Telah  dimasukan ke dalam buku pembantu dan diringkas dengan 

benar.

Setelah dibuat kedalam buku besar biasabya bagian keuanagan 

peusahaan akan membuat buku besar pembantu yang bertujuan untuk 

mempermudah pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan p enulis pada saat kerja  

praktik, penulis menyampa ikan beberapa saran :

1. Sebaiknya perusahaan memp unyai Flowchart sistem akuntansi penerimaan 

premi ( usulan flowchart terlampir) .

2. Latar belakang pendidikan  Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sistem

akuntansi  dan pengendalian intern piutang premi minimal D3 akuntansi, 

karena memerlukan wawasan yang memadai untuk tugas tersebut, Sumber 

Daya Manusia yang dianggap masih kurang berpotensi sebaiknya di beri 

pelatihan kembali.

5.2 Saran-saran
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