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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Kesimpulan tersebut

perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang dapat dijadikan bahan

pengetahuan dari masalah yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai cara perhitungan dan besar manfaat program THT Asuransi

Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. TASPEN

(PERSERO) sudah benar karena sudah sesuai dengan rumus pada

Kementrian Keuangan No. 478/KMK. 06/2002 tentang Persyaratan dan

Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

berlaku. Sistem perhitungan pada PT. TASPEN (PERSERO) tidak

melakukan secara manual melainkan sudah menggunakan sistem yang

terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SAP (System Application

and Product in data processing).

2. Prosedur pembayaran Asuransi Kematian pada PT. TASPEN (PERSERO)

Kantor Cabang Utama Bandung dilaksanakan sesuai tahapan, mulai dari

pengisian formulir pengajuan klaim serta syarat-syarat pengajuannya

sampai dengan dimulainya pembayaran iuran kepada peserta Askem.

3. Penerapan Program THT Asuransi Kematian pada PT. TASPEN

(PERSERO) KCU Bandung /sudah sesuai dengan PSAK No. 36 yaitu

Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, yaitu mulai dari pemberian Asuransi

Kematian yang diberikan ketika adanya kejadian sampai Laporan

Keuangan yang telah disesuaikan berdasarkan PSAK No. 36.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis

mengenai Asuransi Kematian pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU

Bandung, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan

kedepannya dapat berguna bagi kemajuan PT. TASPEN (PERSERO)

KCU Bandung adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pada perhitungan Asuransi Kematian PT. TASPEN

(PERSERO) menggunakan sistem online dan terkomputerisasi dengan

menggunakan aplikasi SAP (Standard Application and Product Data

Processing) sehingga sering terjadi gangguan teknis pada jaringan mau

pun perangkat komputernya. Sebaiknya sering dilakukan service agar

kemungkinan kecil untuk terhidar dari masalah tersebut.

2. Pada prosedur pembayaran Asuransi Kematian PT. TASPEN

(PERSERO) sering terjadi kesalahan dalam pengisian formulir dan

kurang lengkapnya persyaratan yang harus diajukan. Untuk

menghindari hal seperti itu alangkah baiknya diberikan lembaran

contoh pengisian formulir serta persyaratan agar para peserta yang

kurang mengerti bisa melihat contoh sehingga pengajuan klaim pun

akan lebih mudah dimengerti.


