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BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan pengamatan selama praktik kerja lapangan dan hasil

pembahasan tentang sistem dan prosedur seleksi resiko produk kredit cicilan

bulanan perusahaan AJB Bumiputera 1912, maka beberapa simpulan yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur seleksi resiko produk kredit cicilan bulanan pada AJB 

Bumiputera 1912 Asuransi Kumpulan yang utama adalah kelengkapan

berkas sesuai dengan persyaratan yang terlampir khususnya Surat

pernyataan Kesehatan (SPK) yang mutlak ada untuk calon debitur

sehingga dengan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sebagai acuan

bagi bagian administasi untuk memproses langkah selanjutnya .

2. Otorisasi atas dokumen yang berhubungan dengan seleksi resiko produk

kredit cicilan bulanan dilakukan oleh Kepala Cabang/Group Manajer akan

tetapi jika proses yang berjalan ditetapkan proses medical maka calon

peserta diharuskan untuk menjalani tes pemeriksaan kesehatan lengkap

dan Group Manajer mengirimkan scan pemeriksaan kepada Departemen

Pertanggungan serta menunggu keputusan Departemen Pertanggungan

apakah diterima / ditolak.

3. Pengendalian internal yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 Asuransi 

Kumpulan Cabangdarmo Surabaya khususnya untuk prosedur seleksi

resiko produk kredit cicilan bulanan sudah maksimal terbukti dengan

berbagai ketentuan persyaratan pengisian yang juga melibatkan

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sehingga tidak ada 

moral hazard didalamnya sehingga dapat mempertahankan aset

perusahaan.
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4. Sistem penerimaan kas dari penerimaan premi pertama / tunggal kredit

cicilan bulananmelalui kasir dan transfer pada bank yang telah disediakan

oleh AJB Bumiputera 1912.

5. Segala transaksi dan proses seleksi resiko kredit cicilan bulanan sebagian

besar dilakukan secara manual tetapi sebagian menggunakan aplikasi yaitu 

Group Information Insurance System (GIIS) yang dioperasikan oleh

Bagian Administrasi yaitu pelaporan kepada kantor pusat dan terintegrasi

dengan Pelaporan Premi dan Lembaran Buku Kas (LBK) yaitu pencatatan

keuangan sementara yang dioperasikan oleh kasir.

3.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk

perbaikan sistem terutama prosedur seleksi resiko produk kredit cicilan bulanan

pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Darmo Surabaya :

1. Perusahaan seharusnya menciptakan sistem yaitu berupa aplikasi yang 

mampu terintegrasi antara personalia satu dan yang lainnya sehingga lebih

efisien .

2. Sebaiknya dibentuk bagian akuntansi yang mengurusi pencatatan dan

pembuatan laporan keuangan sendiri untuk mengetahui kinerja

perusahaan, karena sejauh ini terjadi penggabungan tugas antara

pencatatan dan penerimaan kas yang dikerjakan oleh kasir.
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