
68

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan praktik kerja lapangan pada PT. TASPEN (PERSERO)

KCU Bandung dan menganalisis mengenai prosedur pencatatan penerimaan premi

THT Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) serta

berdasarkan identifikasi masalah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan penerimaan premi THT PNS yang dilakukan oleh PT.

TASPEN (PERSERO) sudah sesuai dengan Standard Operating

Procedure (SOP) yang ada di PT. TASPEN (PERSERO) dan berjalan

dengan baik yaitu setiap prosedur telah dilakukan secara sistematis dan

sudah menggunakan komputerisasi mulai dari penginputan data-data

peserta, pembuatan dan pencetakan voucher. Hal ini memudahkan kinerja

pegawai dalam mengefisiensikan waktu.

2. Prosedur pencatatan penerimaan premi THT PNS pada PT. TASPEN

(PERSERO) selama ini mengalami hambatan dalam hal perbedaan jumlah

premi antara kantor cabang dan kantor pusat. Hal tersebut dikarenakan

setoran premi yang dibayarkan dari kantor cabang ke kantor pusat sudah

lebih dari waktu yang ditentukan. Kejadian perbedaan jumlah premi

seperti ini akan mengurangi penilaian kinerja kantor cabang itu sendiri.

Hambatan lain yaitu, sering terjadi gangguan teknis pada Aplikasi Coor

Bisnis (ACB) yang biasa digunakan untuk proses perekaman premi.

Gangguan teknis tersebut akan menghambat proses perekaman premi pada

PT. TASPEN (PERSERO).
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5.2 Saran

Berdasarkan praktik kerja lapangan pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU

Bandung, penulis memiliki saran yang diharapkan dapat berguna bagi

perkembangan PT. TASPEN (PERSERO) adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penginputan data peserta, masih sering terjadi kesalahan

menginput data ke dalam komputer. Pada bagian ini, sangat diperlukan

pegawai yang memiliki potensi tenaga kerja yang handal dan profesional.

Pegawai tersebut harus lebih teliti serta berhati-hati dalam menginput data

peserta ke dalam komputer agar tidak terjadi kesalahan kembali. Selain itu

penyusunan berkas voucher masih disusun secara manual, sebaiknya

dilakukan menggunakan sistem komputer agar pegawai dari bagian lain

yang membutuhkan data, tidak memakan waktu yang lama untuk mencari

berkas voucher yang dibutuhkan. Dengan menggunakan sistem

komputerisasi akan sangat memudahkan untuk mencari data yang

dibutuhkan. Risiko kehilangan atau kesalahan penyusunan pun bisa

diminimalisir.

2. Iuran premi terkadang telat disetorkan kepada PT. TASPEN (PERSERO),

maka sebaiknya memberikan surat peringatan untuk lebih tepat waktu atau

berupa sanksi tegas kepada Pemda yang telat menyetorkan iuran premi.

Selanjutnya, mengingat pemrosesan perekaman premi pada PT. TASPEN

(PERSERO) dilakukan secara komputerisasi melalui Aplikasi Coor Bisnis

(ACB) yang terkadang mengalami gangguan teknis pada jaringan maupun

pada komputer itu sendiri, sebaiknya jaringan komputer lebih ditingkatkan

dan perangkat komputer yang digunakan secara rutin harus melakukan

perbaikan dan perawatan (repair and maintenance) minimal 3-4 kali

dalam sebulan sehingga proses perekaman premi akan lebih lancar.


