
 
 

BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang perlakuan Akuntansi Terhadap 

Piutang Premi Asuransi Ekspor/ Perdagangan pada PT Asuransi Asei Indonesia 

Kantor Cabang Surabaya. Dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Premi Asuransi yang 

diterapkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang 

Surabaya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

2. Piutang premi terjadi karena adanya kontrak asuransi dan reasuransi 

yang diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) 

berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. 

3. Pengakuan piutang premi sebagai pendapatan PT Asuransi Asei 

Indonesia Kantor Cabang Surabaya menggunakan Dasar Akuntansi 

yang berlaku yaitu kelangsungan usaha dan metode akrual pada 

masing-masing produknya. 

4. Piutang Premi pada produk AE (ECI dan DCI) yang diperkirakan 

tidak dapat ditagih apabila tidak ada pembayaran setelah masa 

keleluasaan 30 (hari) sejak tanggal nota tagihan. Jika sampai dengan 

masa keleluasaan (grace period), Kantor Cabang belum menerima 

pembayaran dari Tertanggung, maka akan adanya pertimbangan 

penerbitan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pertanggungan.  

5.  Piutang Premi pada produk AE (EBI dan DCIF) yang diperkirakan 

tidak dapat ditagih apabila tidak ada pembayaran setelah jangka 

waktu maksimum 14 (empat belas) hari sejak tanggal nota tagihan. 

Jika sampai dengan berakhirnya jatuh tempo nota tagihan, kantor 

cabang belum menerima pembayaran premi dari Tertanggung, maka 

akan adanya pertimbangan penerbitan Surat Pemberitahuan 

Pembatalan Pertanggungan dan penolakan atas deklarasi 

pertanggungan berikutnya. 



 
 

6. Pelunasan atas Piutang Premi yang telah melewati jangka waktu 

maksimum pembayaran sejak nota tagihan akan diakui dan dicatat 

sebagai pendapatan pada tahun diterimanya pembayaran. 

7. Penyajian piutang pada PT Asuransi Asei Kantor Cabang Surabaya 

hanya menyajikan piutang dalam bentuk Account Receivable Aging. 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai masukan bagi PT Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang 

Surabaya : 

1. Dilakukan analisis berkala yang sebaiknya setiap akhir bulan lebih 

ditingkatkan lagi, agar tidak terjadinya peningkatan pada piutang tak 

tertagih karena piutang premi pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

sebesar 1.04% namun pendapatan premi nya mengalami penurunan 

sebesar 50.89% dari tahun 2015.  

2. Apabila piutang premi pada produk AE (ECI dan DCI) tidak ada 

pembayaran setelah masa keleluasaan 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal nota tagihan dan telah dilakukannya peringatan sebanyak 3x 

pada Tertanggung maka harus segera dihapusbukukan agar tidak 

adanya pembengkakan pada nilai aset yang disebabkan oleh piutang 

tak tertagih.  

3. Apabila piutang premi pada produk AE (EBI dan DCIF) tidak ada 

pembayaran setelah jangka waktu maksimum 14 (empat belas) hari 

sejak tanggal nota tagihan dan telah dilakukannya peringatan 

sebanyak 3x pada Tertanggung maka harus segera dihapusbukukan 

agar tidak adanya pembengkakan pada nilai aset yang disebabkan 

oleh piutang tak tertagih.  

4. PT Asuransi Asei Indonesia Kantor Cabang Surabaya diharapkan 

tetap menerapkan perlakuan akuntansi piutang usaha sesuai dengan 

PSAK 55 untuk pengakuan, pengukuran, dan pencatatan, PSAK 1 

untuk penyajiannya dalam laporan piutang kantor cabang. 


