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ABSTRAK 

 

Handi, Giventy. 2006. Sistem Akuntansi Klaim Kecelakaan Diri (personal 
accident) pada PT Asuransi Jiwasrya (persero) branch office Semarang 
Barat. Ahli Madya akuntansi Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 
Amir Mahmud, Spd, Msi, 64 halaman. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Akuntansi Klaim Kecelakaan Diri (personal accident). 

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan jenis perusahaan asuransi 
jiwa di Indonesia yang menawarkan produk asuransi kecelakaan diri (personal 
accident). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berdiri sejak tanggal 31 
Desember 1859 merupakan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tujuan untuk 
mendidik masyarakat merencanakan masa depan serta memberikan perlindungan 
jiwa bagi masyarakat. Pelayanan yang terbaik selalu dilakukan untuk bisa 
mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga Jiwasraya menjadi perusahaan 
asuransi yang andal dan terpercaya. Namun pada kenyataan sering terjadi 
kekecewaan nasabah terhadap perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak 
professional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi Jiwasraya hanya 
dianggap mengumbar janji-janji manis tetapi tidak dapat mewujudkannya. 
Pengajuan klaim oleh pemegang polis sering di persulit oleh pihak asuransi. 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan  system 
klaim kecelakaan diri (personal accident) dan menganalisis  keefektifitasanya. 

. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Branch Office Jl. Letjen. S. Parman Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang 
Barat.objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Akuntansi klaim 
kecelakaan diri (personal accident) pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Branch 
Office Semarang Barat. Metode pengumpulan data pada tugas akhir ini 
menggunakan metode interview, dokumentasi, observasi. Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Akuntansi klaim kecelakaan 
diri (personal accident) PT Asuransi Jiwasraya (persero) branch office semarang 
barat, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan 
kebutuhan serta cukup memadai. Sistem yang diterapkan pun sudah efektif. Hal 
ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang terkait telah bekerja sesuai dengan 
tugasnya. 

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pada sistem Akuntansi 
klaim kecelakaan diri (personal accident) pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) 
Branch Office Semarang Barat, dokumen yang digunakan pada pengeluaran kas 
secara tunai dan cek tidak dilakukan secara terpisah. Fungsi pemegang dana kas 
kecil harus terpisah dari fungsi kas serta membentuk fungsi pemeriksa intern yang 
berfungsi menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin serta keandalan akuntansi.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Perkembangan usaha asuransi dewasa ini memberikan bukti yang nyata 

bahwa manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang 

berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, perusahaan 

asuransi dan seluruh yang terlibat didalamnya) tetapi juga di nikmati oleh seluruh 

anggota masyarakat. Asuransi pada dasarnya berusaha mengurangi  berbagai 

konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang menrugikan, yang sudah 

diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat financial dari kerugian 

tersebut menjadi pasti atau relative pasti. 

Salah satu jenis usaha asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa merupakan proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya 

kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun 

lanjut usia. Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dengan asuransi lainya 

adalah asuransi jiwa mempunyai fungsi perlindungan dan investasi. 

Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk 

bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan selalu 

menciptakan berbagai terobosan terhadap produk-produk jasa asuransi yang 

berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jenis produk asuransi 

jiwa yang banyak ditawarkan adalah asuransi kecelakaan diri (personal accident). 

Asuransi kecelakaan diri merupakan sebuah asuransi yang memberikan 
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perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau risiko kecelakaan yang 

menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. 

Asuransi kecelakaan diri memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat 

sehingga memerlukan rasa aman dan terbebas dari kekhawatiran. Sebagai manusia 

biasa, mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kecelakaan tapi yang bisa 

dilakukan adalah mengantisipasi akibat yang muncul dari terjadinya resiko-resiko 

kecelakaan.  

Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia sangat banyak, salah 

satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 

merupakan jenis perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang menawarkan produk 

asuransi kecelakaan diri (personal accident). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 

yang berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859 merupakan Badan Usaha Milik 

Negara mempunyai tujuan untuk mendidik masyarakat merencanakan masa depan 

serta memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat. Pelayanan yang terbaik 

selalu dilakukan untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga 

Jiwasraya menjadi perusahaan asuransi yang andal dan terpercaya.  

Tetapi pada kenyataannya sering terjadi kekecewaan nasabah terhadap 

perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak professional dalam menangani 

klaim. Perusahaan asuransi Jiwasraya hanya dianggap mengumbar janji-janji 

manis tetapi tidak dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh pemegang polis 

sering di persulit oleh pihak asuransi. Pihak asuransi meminta berbagai macam 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis. Setelah di penuhi, pihak 
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asuransi malah meminta persyaratan yang lain. hal ini tentu saja menyulitkan para 

pemegang polis karena harus memenuhi persyaratan lain yang diajukan oleh pihak 

asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang 

polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan. Kekecewaan lain yang sering 

terjadi adalah pengajuan klaim tidak bisa di lakukan dengan alasan permohonan 

polis asuransi yang diajukan oleh pemegang polis ditolak oleh pihak asuransi 

padahal premi sudah dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. 

Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya adalah 

memutarbalikkan fakta dengan mengubah nama tertanggung dalam polis asuransi. 

Setelah di minta konfirmasi, pihak asuransi mengatakan tidak bertanggung jawab 

terhadap kesalahan ini (www.kompas.com, 2 april 2002). 

Selain itu PT. Asuransi Jiwasraya (persero) mempawah area office 

Pontianak digugat setengah milyar karena menolak pembayaran polis dari 

almarhum Kok Sauw Kiong yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. 

Almarhum telah membayar premi kepada pihak asuransi, maka secara nyata 

apabila terjadi sesuatu hal ahli warisnya berhak untuk meminta pembayaran polis 

dari pihak asuransi. Tapi, pihak jiwasraya mempawah area office malah menolak 

untuk membayarnya (www.pontianakpost.com, 13 Juni 2006). 

Melihat kenyataan yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk mengkaji sistem klaim kecelakaan 

diri (personal accident) pada perusahaan asuransi Jiwasraya (persero) khususnya 

PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat.  Untuk 

mengemukakan masalah tersebut, maka akan diambil judul “ SISTEM 
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AKUNTANSI KLAIM KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT) PADA 

PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) BRANCH OFFICE SEMARANG 

BARAT “ 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) pada 

PT Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat ? 

2. Apakah sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) di PT. 

Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang barat sudah efektif ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai, maka 

tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) 

pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat. 

2. Untuk mengetahui keefektifan sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri 

(personal accident) di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office 

Semarang Barat. 
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1.4 MANFAAT  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak antara lain : 

                                      1. Manfaat Teoritis. 

Dapat dijadikan bacaan bagi para civitas universitas khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya sehingga mendapatkan informasi serta 

pengetahuan tentang sistem klaim kecelakaan diri. Selain itu, Tugas Akhir ini 

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang menyusun tugas 

akhir ataupun skripsi dengan judul sistem klaim kecelakaan diri.  

2.  Manfaat praktis. 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan khususnya mengenai sistem klaim 

kecelakaan diri (personal accident). 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Klaim Kecelakaan Diri (personal accident) 

Setiap sistem akan dapat dipahami jika dipandang sebagai suatu kesatuan 

yang terkait dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem 

maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan terkoordinir 

sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan 

(interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang 

sama (Hall. 2001:5). 

Sistem menurut Steven A. Moscove dalam Zaki (1998:3) yaitu suatu 

kesatuan (entitas) yang terdiri dari bagian-bagian (subsistem) yang saling 

berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi 

sistem menurut W. Gerald cole dalam Zaki (1998:3) adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

dari perusahaan.  

Sistem akuntansi menurut Zaki (1998:23) adalah formulir-formulir, 

catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan 

umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen 

untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan 

seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk 
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menilai hasil operasinya. Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah 

organisasi formullir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan sistem pengeluaran kas yang merupakan sub sistem dari 

sistem akuntansi.  

Asuransi merupakan pemindahan resiko yang telah menyebabkan salah 

satu pihak atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, bersepakat untuk 

mengganti kerugian yang dialami pihak lain bila sesuatu yang telah direncanakan 

dan tidak diharapkan terjadi (Hasymi dkk, 1996:161). Sedangkan definisi asuransi 

menurut Darmawi dalam bukunya yang berjudul manajemen asuransi, di jelaskan 

pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut pandang 

ekonomi, sosial, bisnis.  

Dalam pandangan ekonomi asuransi merupakan suatu metode untuk 

mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan 

ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Menurut pandangan 

bisnis, asuransi merupakan perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima 

dan menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan 

dengan berbagi resiko diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi 

juga menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana 

itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan). Dari sudut pandang sosial, 

asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan 

resiko dan mengumpulkan dana dari para anggotanya guna membayar kerugian 

yang mungkin terjadi pada setiap anggota. 
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Definisi kecelakaan diri menurut PT. Asuransi Jiwasraya adalah peristiwa 

benturan atau sentuhan benda keras, benda cair, gas, serta api yang datangnya di 

luar terhadap tertanggung atau peserta yang tidak sengaja dan tidak duga 

sebelumnya yang menyebabkan tertanggung atau peserta menderita cidera 

jasmani atau cidera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara 

ilmu kedokteran. Dalam pengertian kecelakaan termasuk pula masuk kuman-

kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka yang di akibatkan 

oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan secara ilmu 

pengetahuan.  

Menurut Darmawi (2004:126), yang dimaksud dengan kecelakaan adalah: 

1. Suatu kekerasan dari luar yang dampaknya, baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik terhadap tubuh seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-

luka (cidera). 

2. keracunan uap beracun yang tidak dilakukan secara sengaja, mati lemas 

tenggelam, serta terdampar di tempat sepi karena musibah, radang yang 

disebabkan oleh zat-zat yang mengandung hama penyakit yang memasuki 

tubuh seseorang yang tidak sengaja terjatuh dalam air atau cairan padat. 

Klaim merupakan permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis 

terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-

pasal dari sebuah polis (Hasymi dkk, 1996:55). 

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem klaim 

kecelakaan diri (personal accident) adalah suatu kumpulan  prosedur permohonan 

atau tuntutan dari pemegang polis terhadap perusahaan asuransi untuk 
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pembayaran santunan karena tertanggung mengalami kecelakaan yang 

menyebabkan kematian, cacat tetap, maupun rawat inap.  

 

2.2 Unsur-unsur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident) 

Sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan sistem pengeluaran kas. Klaim merupakan salah satu 

pengeluaran kas asuransi karena klaim merupakan tuntutan yang harus dibayar 

oleh pihak asuransi kepada tertanggung/pemegang polis sesuai perjanjian yang 

sudah disepakati. 

Elemen-elemen sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) meliputi: 

2.2.1 Fungsi / Bagian Yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem klaim kecelakaan diri adalah 

a. Departemen/bagian klaim  

Klaim-klaim asuransi jiwa biasanya ditangani oleh kantor pusat. Klaim-klaim 

asuransi jiwa tidak sukar menanganinya karena tidak banyak pengecualian 

dan syarat-syarat kontraknya, orangnya hidup atau mati. Akan tetapi, klaim-

klaim penggantian ganda, sakit dan kecelakaan menimbulkan masalah. 

Klaim-klaim ini memerlukan pengacara, teknisi kedokteran, dan juga 

penyelidik khusus. Klaim-klaim tersebut harus diselesaikan secara layak dan 

segera. Pengelolaan klaim yang tidak adil dapat merusak nama baik 

perusahaan itu tidak dapat diperbaiki meski dengan iklan maupun publisitas 

besar.  
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b. Fungsi/bagian dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan 

cek.. 

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. 

Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (biasanya karena 

jumlanya relative kecil), dilaksanakan melalui dana kas kecil yang 

diselenggarakan dengan imprest system atau fluctuating-fund-balance system. 

1 Fungsi/bagian yang memerlukan pengeluaran kas. 

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas maka fungsi tersebut harus 

mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Permintaan cek 

tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. 

2 Fungsi kas. 

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek, fungsi ini 

bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan 

mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung 

kepada kreditur.  

3 Fungsi akuntansi. 

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek, fungsi ini 

bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya 

dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal 

pengeluaran kas atau register cek, pembuatan bukti kas keluar yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar 

yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab 
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untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung 

yang digunakan sebagai dasar pembuatan kas keluar.  

4 Fungsi pemeriksaan intern. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas (cash count) 

secara periodic dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas 

menurut catatan akuntansi. 

2.2.2 Formulir / Dokumen yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2001:75), formulir merupakan dokumen untuk 

merekam terjadinya transaksi. Istilah lain dari formulir adalah dokumen karena 

formulir ini digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi. Formulir juga sering disebut sebagai media mencatat peristiwa yang 

terjadi dalam organisasi kedalam catatan. 

Manfaat-manfaat formulir yang digunakan oleh perusahaan antara lain: 

a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis usaha. 

b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian 

dalam bentuk tulilsan. 

d. Menyampaikan informasi pokok pada satu orang ke orang lain dalam 

organisasi yang sama atau organisasi lain. 

Formulir yang digunakan dalam perusahaan dapat dibedakan menurut 

sumber dan tujuan penggunaanya. Formulir menurut sumber antara lain : 

a. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. 

b. Formulir yang dibuat dan dikirimkan pada pihak luar perusahaan. 
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c. Formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. 

Sedangkan formulir menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi : 

a. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan. 

b. Formulir yang dibuat untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. 

Dalam sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) formulir yang 

digunakan meliputi: 

a Formulir bukti kerugian (proof-of loss form) 

Formulir klaim yang disusun secara lengkap terhadap perusahaan asuransi 

dalam waktu 90 hari dari tanggal kerugian.  

b Formulir atau dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan 

menggunakan cek adalah : 

1. Bukti kas keluar. 

Bukti kas keluar berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pada bagian kasa 

sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Disamping itu, dokumen ini 

juga berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. 

2. Cek. 

Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank 

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang 

namanya tercantum dalam cek untuk pembayaran yaitu : 

a) Check issuer membuat cek atas nama dengan cara mengisi nama orang atau 

perusahaan yang akan menerima cek tersebut pada ruang “Atas penyerahan 

cek ini bayarlah kepada …….“ dan mencoret kata-kata “atau pembawa”. 

Dengan demikian, Bank hanya membayarkan sejumlah uang yang tercantum 
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dalam cek kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum dalam cek 

tersebut. 

b) Check issuer membuat cek atas unjuk dengan cara mengisi kata “tunai“ pada 

ruang “atas penyerahan ini dibayarlah kepada…..” dan membiarkan tanpa 

mencoret.   

3. Permintaan cek ( Check Request) 

Dokumen ini pada sistem pengeluaran kas menggunakan cek berfungsi 

sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada 

fungsi akuntansi untuk  membuat bukti kas keluar. 

2.2.3 Catatan 

Catatan dalam sistem akuntansi ditempuh dengan pengklasifikasian ke 

dalam jurnal, menurut penggolongan kedalam general ledger yang sesuai dengan 

informasi yang disajikan dalam laporan yang berisi informasi keluaran sistem 

akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer dan tayangan pada layer 

monitor computer. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pengeluaran kas menggunakan 

cek adalah jurnal pengeluaran kas (cash disbursement jurnal ), dan register cek 

(Check register). Pencatatan informasi kedalam jurnal dapat menggunakan 

beberapa cara, yaitu : a) dengan pena, b) mesin pembukuan, c) dokumen sumber 

yang berfungsi sebagai jurnal, d) computer.  
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2.2.4 Jaringan prosedur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri, 

Para pemegang polis memakai berbagai jalan untuk memperoleh 

penyelesaian kerugian yang nmemuaskan. Siapapun atau jenis organisasi apapun 

yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian.  

a. Prosedur penyelesaian klaim yang diajukan oleh pemegang polis adalah: 

1 Pemberitahuan kerugian 

Langkah pertama dari proses klaim adalah pemberitahuan oleh tertanggung 

kepada perusahaan bahwa suatu kerugian telah terjadi. Pemberitahuan 

biasanya harus secepat mungkin dan bisa secara tertulis maupun lisan kepada 

perusahaan asuransi melalui agen. Tujuan pemberitahuan yang segera ini 

adalah untuk memungkinkan perusahaan asuransi menyelidiki kerugian itu 

selagi masih hangat. Kelambatan akan mempersulit tugas penyelidikan.  

2 Memeriksa penutupan asuransi 

Pemberitahuan kerugian yang telah diterima oleh agen atau kantor pusat 

maupun kantor cabang perusahaan asuransi harus dilakukan inspeksi terhadap 

fakta-fakta untuk memastikan apakah perusahaan asuransi perlu mengambil 

tindakan dalam penyelesaian klaim. Beberapa pertanyaan harus dijawab 

berdasarkan fakta yang diserahkan oleh clainmant. Pertanyaan yang diajukan 

adalah tentang polis asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis/tertanggung. 

Jika semua pertanyaan dijawab dan menyakinkan tentang adanya basis untuk 

klaim tersebut maka kepada climant akan dikirimkan formulir bukti kerugian 

(proof-of loss form). Tetapi jika perusahaan asuransi mendapatkan bahwa 
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klaim tersebut tidak memenuhi syarat maka proses penyelesaian kliam tidak 

dilanjutkan. 

3 Penyelidikan kerugian 

Pengiriman formulir bukti kerugian (proof-of loss form) oleh perusahaan 

asuransi kepada clainmant belum berarti bahwa penanggung telah mengakui 

kewajibannya (liability). Penyelidikan dirancang untuk memastikan bahwa 

memang terjadi suatu kerugian, menentukan apakah kerugian yang terjadi itu 

sebenarnya dijamin oleh polis. Jika benar, berapa jumlah kerugiannya. Dalam 

memutuskan tentang kebenaran terjadinya kerugian, pertama kali harus 

ditentukan adanya fakta kerugian. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk 

mencegah terjadinya penipuan oleh pihak tertanggung. Jika telah ditentukan 

adanya fakta kerugian penilai harus menanyakan apakah polis masih berlaku 

pada waktu kerugian terjadi. Hal ini dilakukan karena masih ada 

kemungkinan pihak tertanggung memaksakan terciptanya kondisi itu. Dengan 

demikian, bisa terjadi pembatalan perjanjian. Jika dari semua penyelidikan 

yang dilakukan ternyata sesuai fakta, maka kerugian itu akan ditutup oleh 

perusahaan asuransi. 

4 Bukti kerugian 

Dalam jangka waktu tertentu setelah memberitahukan kerugian, pihak 

tertanggung diharapkan untuk menyertakan bukti kerugian. Penilai (adjuster) 

biasanya membantu tertanggung dalam menyiapkan dokumen ini. dokumen 

diajukan kepada perusahaan asuransi. Penilai (adjuster) biasanya akan 

mengajukan suatu laporan terpisah yang mengikhtisarkan kondisi-kondisi 
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yang dijumpai berikut dengan saran-saran penyelesaian kerugian. Bila 

tertanggung telah menandatangani bukti kerugian atau menguangkan ceknya, 

maka ia melepaskan hak-hak selanjutnya untuk klaim tersebut. 

5 Pembayaran atau menolak tuntutan klaim 

Jika semua berjalan dengan baik, perusahaan asuransi menarik sebuah draft 

untuk membayar ganti rugi pada tertanggung. Jika tidak, pihak asuransi akan 

menolak klaim itu. Tuntutan bisa pudarkarena tidak adanya fakta kerugian 

atau karena penilai merasa bahwa jumlah tuntutan tidak patut. 

b. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas. 

1 Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan 

permintaan cek terdiri dari prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur 

pembayaran kas, serta prosedur pencatatan pengeluaran kas. 

2 Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek terdiri 

dari prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur 

pembayaran kas, serta prosedur pencatatan pengeluaran kas. 

2.2.5 Unsur pengendalian intern. 

Pengendalian intern memilki peranan yang tidak bisa diremehkan, karena 

pengendalian intern yang baik akan menghindarkan perusahaan dari kerugian. 

Sistem pengendalian intern dalam sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident) meliputi: 

a. Perusahaan asuransi bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk 

menghindari terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak pemegang 

polis/yang mengajukan klaim. 
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b. Perusahaan asuransi menggunakan jasa adjuster (penyelesai klaim) untuk 

menyelesaikan klaim. Jenis adjuster yang sering digunakan oleh perusahaan 

asuransi maupun tertanggung/pemegang polis, yaitu: 

1 Agen 

Banyak perusahaan asuransi menggunakan agennya sebagai adjuster karena 

dianggap mengenal baik clainmat sehingga mampu memperoleh penyelesaian 

yang memuaskan. Agen dapat berfungsi ódbagai penilai dalam hal keòtçhan 

kecil. Banyak agen yang telah diberikan draft authority oleh perusahaannya 

yang berarti bahwa mereka diberi wewenang untuk menulis cek atas nama 

perusahaan dalam pembayaran kerugian sampai jumlah batas yang 

ditetapkan. Bahkan jika kerugian lebih besar daripada draft autority, agen 

boleh juga menangani penyelesaian itu.  Tetapi kesalahan yang sering 

dilakukan oleh agen yang ditunjuk sebagai adjuster untuk dapat 

menguntungkan diri pribadi adalah pembayaran jumlah klaim yang tidak 

semestinya kepada pihak pemegang polis.  

2 Adjuster perusahaan asuransi 

Setiap perusahaan asuransi memiliki beberapa adjuster yang digaji. Adjuster 

jenis ini hanya paham tentang prosedur penyelesaian klaim tetapi tidak 

mengenal baik clinmant. Untuk klaim yang kecil-kecil jumlahnya, adjuster ini 

tidak terlalu berperan penting. Tetapi untuk menangani klaim yang jumlahnya 

besar maka jenis adjuster ini sangat diperlukan. 
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3 Biro penyelesaian klaim 

Biro-biro penyelesaiaan klaim ini sering digunakan oleh pihak asuransi. Biro 

ini pada mulanya diorganisasi untuk menilai kerugian kebakaran, tetapi 

sekarang mereka menangani jenis asuransi lainnya. Biro ini biasanya 

beroperasi melalui sejumlah kantor cabang, sehingga para penanggung 

tersebut memperoleh suatu jaringan adjuster tanpa harus menanggung sendiri 

seluruh biayanya. 

4 Adjuster independent 

Adjuster independent tidak hanya bekerja pada satu perusahaan saja tetapi 

juga bekerja untuk perusahaan yang tidak memiliki adjuster. Adjuster ini 

membebankan kepada tiap-tiap perusahaan secara langsung untuk biaya 

penaksiran. Adjuster ini sangat berperan dalam penyelesaian klaim asuransi. 

Adjuster independent memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam 

menangani suatu masalah klaim sehingga setiap kasus klaim yang dihadapi 

dapat diselesaikan dengan baik. 

5 Adjuster public 

Adjuster ini berbeda dengan tipe adjuster lainnya. Adjuster ini diperkerjakan 

oleh tertanggung yang telah menderita kerugian dan merasa tidak sanggup 

menangani sendiri klaimnya. Adjuster ini adalah spesialis yang tersedia bagi 

tertanggung/pemegang polis. Pembayaran adjuster ini biasanya dengan 

memberikan 10% dari jumlah klaim. 
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c. Pengendalian intern pada sistem pengeluaran kas.  

Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar 

dilibatkan pihak luar (Bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke Bank pada hari yang sama 

dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya.  

2. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. 

3. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek dan untuk pengeluaran kas 

yang tidak dapat dilakukan secara cek (karena jumlahnya relative kecil) maka 

dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan imprest 

system. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut: 

a) Bukti pengeluaran kas kecil harus ditulis dengan tinta. Ditandatangani oleh 

orang yang menerima uang dan kemudian dicap lunas. 

b) Dana kasil dibentuk dengan jumlah tetap (imprest system) dan pengisian 

kembali harus dengan cek. 

c) Pemeriksaan terhadap kas kecil harus dengan interval waktu yang berbeda-

beda dan tidak diberitahukan sebelumnya (Zaki Baridwan, 1990:87). 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta unsur praktik yang sehat. 

1 Unsur organisasi. 

a) Fungsi penyimpanan kas yang terpisah dari fungsi akuntansi. 
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b) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri 

oleh bagian kasa, sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi 

yang lain. 

2 Unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 

a) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

b) Pembukuan dan penutupan rekening Bank harus mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang. 

c) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan 

tertentu dalam register cek) harus didasarkan bukti kas ksluar yang telah 

mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan 

dokumen pendukung yang lengkap. 

3 Unsur praktik yang sehat. 

a) Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian 

atau penggunaan yang tidak semestinya. 

b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus 

dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas 

dilakukan. 

c) Penggunaan rekening koran Bank (Bank Statement), yang merupakan 

informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi 

pemeriksa intern (internal audit function) yang merupakan fungsi yang tidak 

terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. 

d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan 

penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. 
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e) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini 

dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang 

akuntansinya dilakukan dengan metode imprest system. 

f) Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada ditangan 

dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 

g) Kas yang ada ditangan (cash in safe) dan kas yang ada di perjalanan (cash in 

transit) diasuransikan dari kerugian. 

h) Kasir diasuransikan (fidelity bond insurance). 

i) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian 

terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan 

strong room). 

j) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. 
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2.2.6 Bagan alir/flow chart 

a. Sistem pengeluaran kas dengan menggunakan cek dibagi menjadi: 

1 Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. 

 
Bagian Jurnal  Bagian Utang  Bagian Kasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

Mulai 

Faktur dr 
Pemasok 

Jurnal 
pembelian 

1 

3 

DP 
Fktur dr  
Pmsok 

Jurnal 
Pngluarn 

4 

Dari  
Bag. pemb 

1 

Fktur dr  
Pmsok 

T 

2 

Krt utng 

4 

             DP 
Fktur dr  
Pmsok 

N 

Selesai 

Dsmpn mnrt 
tgl jth tmpo 

Pd saat fktr  
jth tmpo 

2 

Fktur dr  
Pmsok 

terima cek & 
meminta 
otorisasi 

DP 
FDP 

Cek  

3 
krditur 

Ket :  
FDP  : Faktur dari Pemasok 
DP  : Dokumen Pendukung 



 23

2 Bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. 
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3.  Bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis 

(full-fledged voucher payable system). 
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4.  Bagan alir dokumen built-up voucher payable system. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Branch 

Office Jl. Letjen. S. Parman Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Barat. 

 

3.2 Objek kajian. 

 Objek penelitian ini di fokuskan pada sistem Akuntansi klaim kecelakaan 

diri (personal accident) yang ada di PT Jiwasraya (Persero) semarang barat 

branch office, khususnya mengenai : 

a. Bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem klaim kecelakaan diri. 

b. Dokumen yang digunakan. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan. 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident). 

e. Unsur pengendalian intern. 

 

3.3 Jenis data. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer. 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan dengan wawancara 

dan observasi pada bagian yang terkait di perusahaan. 
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b. Data Sekunder. 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan 

memanfaatkan data yang telah ada seperti laporan yang sudah ada dalam 

perusahaan. 

 

3.4 Metode pengumpulan data. 

Untuk mendapatkan data yang relevan serta dapat dipercaya, maka dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Observasi.  

Observasi adalah pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti 

(Gorrys Keraf, 2001:162). Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) 

pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat.  

b. Wawancara. 

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau sesorang autoritas 

(seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah). Dalam metode ini, 

penulis  melakukan wawancara atau interview dengan karyawan PT. Asuransi 

Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat yang berwenang dalam 

menangani sistem klaim kecelakaan diri (personal accident). 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (1998:135) adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel 
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yang berupa catatan, transaksi, buku, dokumen, peraturan, notulen rapat, dsb. 

Dalam metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

dokumen, formulir maupun catatan yang berhubungan dengan klaim 

kecelakaan diri (personal accident).  

 

3.5 Teknik Analisis Data. 

Teknik analisis data pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang data 

tidak didasarkan pada perhitungan statistic yang berbentuk kuantitatif (jumlah) 

akan tetapi pada bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun 

secara sistematis dalam bentuk tugas akhir. Metode ini dipakai umtuk 

membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi tentang prosedur secara 

deskriptif dari sistem klaim kecelakaan diri (personal accident). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Sejarah singkat PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

PT. Asuransi Jiwasraya pada awalnya merupakan perusahaan milik 

pemerintah Belanda yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dengan nama 

Nederlandshe Indische levenverzekering en Lijvrente Maatschappj (NILLMIJ). 

Pada tahun 1973 perusahaan ini beralih menjadi perusahaan milik pemerintah 

Indonesia yang kini lebih dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Perusahaan asuransi ini sekarang sudah berusia 145 tahun dan sepanjang usianya 

itu pula kinerja perusahaan terus ditempa demi meraih kepercayaan masyarakat. 

Sinergi antara tujuan mulia dan kekuatan bisnis mampu mengantarkan jiwasraya 

menjadi perusahaan asuransi yang handal dan terpercaya. Dalam menjalankan 

usahanya, Jiwasraya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan 

jaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah, perusahaan selalu 

mengadakan pembaharuan demi menjawab semua tuntutan tersebut. Salah satu 

langkah pembaharuan yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya 

(persero) adalah dengan mengganti logo perusahaan yang merupakan cerminan 

dari semangat perusahaan asuransi dalam menjalankan tugasnya yang sekaligua 

juga mengganti identitas perusahaan. Semangat baru tersebut yang diwujudkan 

dalam motto 3-P yaitu Product, Process, dan People. 

 

 



 30

4.1.2 Tugas pokok 

Visi Jiwasraya adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih 

untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan. 

PT Asuransi Jiwasraya memiliki misi yang terdiri dari: 

a. Misi Jiwasraya bagi pelanggan. 

 Selalu memberikan rasa aman, kepastian dan kenyamanan melalui solusi 

inovatif dan kompetitif bagi pelanggan atas kebutuhan asuransi dan 

perencanaan keuangan. 

b. Misi Jiwasraya bagi pemegang saham. 

 Menciptakan nilai pemegang saham (shareholder value creation) yang 

atractif melalui pengelolaan operasional dan investasi perusahaan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance.  

c. Misi Jiwasraya bagi karyawan. 

 Menjadi tempat pilihan untuk tumbuh dan berkembangnya karyawan menjadi 

profesional yang memiliki integritas dan kompetensi di bidang asuransi dan 

perencanaan keuangan. 

d. Misi Jiwasraya bagi agen. 

Berkomitmen mengembangkan agen yang memiliki dedikasi, kemampuan 

dan integritas sehinga perusahaan menjadi tempat pilihan bagi agen yang 

ingin berkarier serta memiliki penghasilan tinggi. 

e. Misi Jiwasraya bagi masyarakat. 

Berpatisipasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui kontibusi 

dalam proses pembagunan masyarakat. 
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f. Misi Jiwasraya bagi aliansi. 

Membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta menciptakan 

sinergi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 

g. Misi Jiwasraya bagi distribusi. 

Meningkatkan penetrasi pasar dan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara 

lebih efisien dan efektif melalui multiple distribution channe seperti 

bancassurance, direct marketing, dan financial planning. 

h. Misi Jiwasraya bagi pemasok. 

Melakukan kerjasama dengan pemasok sesuai prinsip keterbukaan, fairness, 

saling menguntungkan dan berkembang sebagai partner in progress. 

i. Misi Jiwasraya bagi regulator. 

Mewujudkan praktek pengelolaan bisnis asuransi dan perencanaan keuangan 

yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

j. Misi Jiwasraya bagi penagih. 

Menjaga kemitraan dengan penagih yang memiliki integritas dan kompetensi 

dalam penagihan premi. 

Selain visi, misi, PT Asuransi jiwasraya juga memiliki nilai-nilai utama 

(core value) yaitu: 

a. Integritas: melekat dengan pengetahuan tentang benar dan salah, kemampuan 

untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan kemauan untuk berdiri tegak 

demi kebenaran. 

b. Kompetensi: memiliki pemahaman bahwa setiap karyawan jiwasraya 

memiliki semangat untuk maju, rasa tanggung jawab serta keinginan yang 
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kuat untuk selalu mengambil inisiatif dan melakukan pengembangan diri 

menjadi karayawan yang dari waktu ke waktu meningkatkan kompetensinya. 

c. Customer Oriented atau berorientasi kepada pelanggan berarti mendengarkan 

pelanggan, mengenali, memenuhi dan melebihi kebutuhan mereka di masa 

datang. Memiliki makna menyesuaikan apa yang kita lakukan dan bagaimana 

kita melakukannya sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

d. Bussines Oriented atau berorientasi ke bisnis berarti; mengerti dan paham 

benar bagaimana bisnis bekerja, bagaimana prinsip menciptakan dan 

mengambil kesempatan, mengelola resiko, mengambil inisiatif, cepat dan 

tanggap terhadap peluang bisnis, mengerti akan konsekuensi untung rugi 

dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

4.1.3 Struktur organisasi 

Setiap instansi baik milik pemerintah maupun swasta didalam 

menjalankan tugasnya tidak terlepas dari sruktur yang telah ditentukan karena 

dapat menunjang pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. 

Adapun susunan organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch 

Office Semarang barat dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 



 33

 
        
        

         
    
    

       
  
  
  
  

  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Keterangan 

AM : Area Manajer 

EA : Exekutif Agen 

PP : Pertanggungan Perorangan 

PK : Pertanggungan Perkumpulan 

AY : Agen Yunior 

ALL : Agen Latihan Lapangan 

Kasir Kuitansi Kasir Uang 

Pembukuan  

Tu. AdLog 

Branch 

Ka. Sie  
Pertanggungan  

Tu.PP 

Tu.PK 

Instruktur 

AM 

AY 

ALL 

Ka. Sie Administrasi 
logistic 

Kasir 
Operasional 

Ka. Sie Operasional 

EA 



 34

Wewenang dan tanggung jawab. 

a. Seksi pertanggungan mempunyai beberapa tugas-tugas yang terdiri dari: 

1) Tugas utama: 

a) Melakukan seleksi underwriting atas Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) 

Non Medical dan Medical. 

b) Melaksanakan entry data SPAJ Non Medical dan Medical melalui JL-

iNdOTM. 

c) Membuat surat pengantar ke dokter medis yang ditunjuk perusahaan untuk 

SPAJ Medical dan surat pengantar ke Head Office (HO). 

d) Memonitor tanda terima polis melalui agen penutup. 

e) Melakukan pembuatan nota/surat untuk pengajuan konversi, polis duplikat, 

pemulihan kembali, pengajuan biaya asuransi yang merupakan wewenang 

Regional Office (RO). 

f) Membuat surat izin pembayaran dan kuitansi pembayaran berdasarkan 

izin/nota desisi dari Branch Office (BO), Regional Office (RO), dan Head 

Office (HO). 

g) Membuat laporan bulanan meliputi : Laporan ISO 9002:1994 dan 9001:2000, 

laporan biaya asuransi (expirasi, tahapan, beasiswa, penebusan, penggadaian, 

rawat inap, klaim meninggal dunia), laporan portofolio. 

h) Melakukan pengarsipan dokumen, surat-surat yang berhubungan dengan seksi 

pertanggungan. 

i) Memeriksa logbook Non-Medical, Medical, PP terkoordinir. 
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j) Menghitung lamanya proses penyelesaian berkas SPAJ serta pengiriman dari 

BO ke RO (Non-Medical) dan lamanya proses pengiriman berkas SPAJ dari 

BO ke HO (Medical). 

k) Menghitung waktu proses pengiriman polis ke BO ke Pemegang polis. 

l) Memasukkan data ke komputer. 

m) Membuat grafik dan kajian pencapaian sasaran mutu. 

n) Mengirimkan laporan pencapaian sasaran mutu ISO 9001:2000. 

o) Merencanakan dan mengawasi semua kegiatan para pegawai bawahannya. 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah: 

Memutuskan dan memerintahkan suatu pekerjaan dan bertanggungjawab 

kepada staf bawahannya sesuai dengan pembagian tugas yang telah 

ditetapkan. 

3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi: 

Membuat nota/surat yang berhubungan dengan tugas utama dan 

ditandatangani oleh Branch Manager melakukan komunikasi dengan kantor 

lain : HO, RO, BO, Dll. 

4) Tugas kearsipan dan dokumentasi: 

Mencatat, menyimpan, mengatur, dan memelihara, dokumen dan surat 

lainnya, baik yang masih dalam proses maupun mengalihkan dokumen dan 

surat yang telah selesai proses kepada bagian terkait. 

5) Tugas tambahan: 

Melaksanakan tugas baru yang berhubungan dengan kelancaran administrasi 

di Branch Office yang ditugaskan atasan. 
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b. Seksi Administrasi dan Logistic mempunyai tugas-tugas seperti berikut: 

1) Tugas-tugas utama: 

a) Melaksanakan verifikasi dan flat bayar surat izin pembayaran (SIP) dan slip 

setoran. 

b) Menyediakan dana untuk pembayaran. 

c) Memeriksa klad kas harian dan klad Bank. 

d) Memeriksa hasil entry dan pertanggungjawaban laporan buku harian kas, 

Bank, dan Memorial. 

e) Memeriksa laporan keuangan bulanan dan lampiran neraca. 

f) Melakukan rekonsiliasi data saldo Bank, penerimaan premi, lampiran neraca, 

pos silang, dan biaya asuransi. 

g) Mengelola penerimaan dan pengeluaran surat dinas. 

h) Memelihara keamanan dan ketertiban kantor. 

i) Memproses pengajuan ijin cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti besar. 

j) Memeriksa pengajuan kenaikan gaji berkala dan ruang gaji pegawai. 

k) Mengelola arsip, dokumen dan surat yang berhubungan dengan seksi 

administrasi dan logistik. 

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah. 

Memutuskan dan memerintahkan suatu pekerjaan dan tanggung jawab kepada 

staf yang sifatnya segera untuk diselesaikan sesuai dengan pembagian tugas 

yang telah ditetap oleh aturan perusahaan. 
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3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi. 

Membuat nota atau surat dinas yang berhubungan dengan tugas utama untuk 

ditanda tangani oleh Branch Manager. Serta mengadakan komunikasi dengan 

seksi lain dan aparat operasional di Branch Office. 

4) Tugas-tugas kearsipan dan dokumentasi 

Menyimpan dokumen-dokumen seluruh seksi yang ada di Branch Office di 

ruang arsip. 

5) Tugas-tugas tambahan/khusus. 

Melaksanakan tugas baru yang berhubungan dengan kelancaran administrasi 

Branch Office yang diketahui atau ditugaskan oleh atasan. 

c. Seksi operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Tugas-tugas utama: 

a) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di sektor operasional pemasaran dan 

inkaso. 

b) Mempersiapkan pendistribusian kuitansi-kuitansi premi dan kuitansi investasi 

sesuai dengan rayon dan bon-bon yang diajukan oleh penagih. 

c) Mendistribusikan portofolio penagih ke masing-masing rayon penagih. 

d) Membuat laporan klad kas harian kuitansi dan kartu kontrol kuitansi. 

e) Membuat daftar sisa kuitansi dan daftar aging setiap 3 bulan sekali serta 

melakukan pencocokan data dengan neraca dan daftar LIPP. 

f) Melakukan konfirmasi terhadap pemegang polis yang preminya tertunggak 

lebih dari 2, 3, dan 4 bulan. 

g) Melakukan proses penanganan SPAJ Non Medical. 
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h) Membuat laporan evaluasi produksi dan laporan evaluasi penagih. 

i) Memberikan pelayanan kepada aparat operasional pemasaran dan penagih 

terutama dalam hal-hal yang menyangkut hak dan kewajibanserta sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. 

j) Mengelola dan melakukan control terhadap peredaran kuitansi BPPP dan 

BPPS dan membuat laporan. 

k) Membuat daftar pengajuan promosi dan hak-hak agen serta penagih. 

l) Memberikan pelayanan yang baik kepada pihak extern pemegang polis. 

m) Membuat nota ke RO, HO, maupun pihak extern. 

2) Tugas-tugas memutuskan dan memerintah 

Memutuskan dan memerintahkan pelaksanaan tugas kepada staf bawahannya 

sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. 

3) Tugas-tugas korespodensi dan komunikasi. 

Menyiapkan konsep surat yang berhubungan tugas-tugas baik yang 

berhubungan dengan intern maupun extern (pemegang polis) untuk 

ditandatangani Branch Manager serta mengadakan komunikasi yang baik 

dengan pemegang polis maupun dengan seluruh aparat terkait baik dinas 

dalam maupun dinas luar sebagai bentuk dari pada pelayanan ekstern dan 

intern. 

4) Tugas kearsipan dan dokumentasi. 

Mencatat, menyimpan, mengatur, memelihara surat-surat atau dokumen, baik 

yang bersifat penting maupun yang bersifat dokumen biasa. 
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5) Tugas-tugas tambahan/khusus. 

Tugas yang bersifat insidentil dan memerlukan waktu-waktu yang khusus 

baik tugas yang diminta oleh Branch Manager, Regional Office maupun 

tugas yang diminta oleh Head Office untuk dapat diselesaikan dalam waktu 

singkat. 

4.2  Sistem Akuntansi Klaim Kecelakaan Diri (personal accident).  

Sistem pelayanan asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch 

Office semarang barat menggunakan teknologi komunikasi JL-iNdO dan V-SAT. 

Melalui JL-iNdO proses pencetakan polis dapat segera dilakukan di cabang mana 

polis diterbitkan, sedangkan V-SAT merupakan teknologi komunikasi yang 

menghubungkan seluruh kantor jiwasraya baik Head Office, Regional Office 

maupun Branch Office menjadi satu kesatuan (on-line).  

Elemen-elemen sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri (personal 

accident) terdiri dari:  

4.2.1 Dokumen yang digunakan dalam pengajuan klaim. 

Dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan klaim kecelakaan diri 

(personal accident) adalah 

1) Dokumen pokok. 

Dokumen pokok yang digunakan dalam pembayaran klaim asuransi 

kecelakaan diri (personal accident)  terdiri dari: 

a) Permintaan pengajuan polis 

b) Laporan polisi 

c) Kartu tanda penduduk 
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d) Penetapan faedah asuransi 

e) Kuitansi pembayaran faedah asuransi dan bukti kas keluar 

2) Dokumen pendukung. 

Dokumen yang harus diserahkan/dilampirkan beserta formulir pengajuan 

klaim kecelakaan diri (personal accident) adalah sebagai berikut: 

a) Jika pemegang polis meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan, 

maka dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah: 

(1) Surat pengajuan dari pemegang polis. 

(2) Surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kades. 

(3) Berita acara dari kepolisian/pihak yang berwenang. 

(4) Sebab kematian dari dokter. 

(5) Sertifikat tanda peserta. 

b) Jika kecelakaan yang dialami oleh pemegang polis mengakibatkan dirinya 

mengalami cacat, maka dokumen pendukung yang harus disertakan adalah: 

(1) Surat pengajuan dari pemegang polis. 

(2) Berita acara dari kepolisisn/pihak yang berwenang. 

(3) Keterangan cacad dari dokter. 

(4) Fotocopy sertifikat tanda peserta. 

c) Jika pemegang polis mengalami kecelakaan dan harus menjalani rawat inap di 

Rumah sakit, maka pemegang polis harus melampirkan: 

(1) Surat pengajuan dari pemegang polis. 

(2) Berita acara dari kepolisian/pihak yang berwenang. 

(3) Fotocopy sertifikat tanda peserta. 
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(4) Kuitansi dari rumah sakit/puskesmas beserta rincian pembayarannya. 

4.2.2 Formulir/dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas pada 

sistem Akuntansi klaim kecelakaan diri (personal acident). 

Sistem pengeluaran kas pada PT. Asuransi Jiwasraya menggunakan sistem 

cek (jika jumlah klaim yang dibayar lebih dari Rp.1.000.000) dan sistem dana kas 

kecil (jika pembayarannya kurang dari Rp.1.000.000). Formulir yang digunakan 

adalah: 

1) Surat Ijin Pembayaran (SIP) 

Dokumen ini berisi ijin membayar klaim kepada tertanggung/pemegang polis 

yang diserahkan dari regional manager kepada branch manager.  

2) Cek. 

Dokumen ini digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran 

sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam 

cek untuk pembayaran. Cek yang digunakan adalah cek atas nama/check 

issuer. 

4.2.3  Fungsi/bagian yang terkait 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam proses pencairan klaim kecelakaan diri 

(personal accident) adalah: 

a. Bagian pertanggungan 

Bagian pertanggungan ini bertanggung jawab dalam menerima berkas yang 

diajukan oleh korban atau ahli waris untuk diproses lebih lanjut. 
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b. Fungsi kas 

Kasir bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kas. Kasir bertugas 

mengisi bukti kas keluar dan menyerahkannya kepada tertanggung/pemegang 

polis. Kasir juga bertanggung jawab sebagai pemegang dana kas kecil.  

c. Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi dalam sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) 

bertanggung jawab melakukan pencatatan pengeluaran kas, mencatat 

transaksi pembentukan dana kas kecil, membuat rekapitulasi kelengkapan kas 

harian serta melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen 

pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. 

4.2.4  Catatan akuntansi yang digunakan. 

Catatan akuntansi yang digunakan alam sistem klaim kecelakaan diri 

(personal accident) pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office 

semarang barat antara lain: 

a. Jurnal pengeluaran kas 

  Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran dalam bentuk 

dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber 

yang digunakan dalam pencatatannya adalah surat ijin pembayaran (SIP) 

klaim dan bukti kas keluar yang dapat digunakan dalam mecairkan klaim 

kecelakaan diri (personal accident). 

b. Register cek 

 Register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran atas jaminan yang berupa 

bukti kas keluar dan surat ijin pembayaran (SIP). 
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4.2.5 Jaringan prosedur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident) pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero). 

Dalam sistem klaim kacelakaan diri (personal accident) terdiri dari 

beberapa jaringan prosedur, yaitu: 

a. Prosedur pengajuan klaim 

1. Peristiwa kecelakaan yang dialami tertanggung/peserta yang mengakibatkan 

cedera, dirawat inap di rumah sakit, cacat tetap maupn meninggal dunia harus 

diberitahukan kepada perusahaan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak 

terjadinya kecelakaan. 

2. Klaim faedah asuransi harus sudah diajukan kepada perusahaan selambat-

lambatnya 120 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan yang dialami 

tertanggung/peserta dan diajukan secara tertulis dengan cara mengisi formulir 

yang telah disediakan oleh perusahaan. 

3. Pengajuan klaim oleh tertanggung/peserta harus disertakan bukti-bukti yang 

lengkap, yaitu: 

a) Surat pengajuan dari pemegang polis. 

b) Fotocopy sertifikat tanda peserta. 

c) Berita acara dari kepolisian/pihak yang berwenang. 

d) Jika korban meninggal maka pengajuan klaim harus dilampirkan surat 

keterangan meninggal dunia dari lurah/kades serta surat keterangan sebab 

kematian dari dokter. 

e) Jika korban mengalami cacat maka harus menyerahkan surat keterangan 

cacat dari dokter. 
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f) Jika korban dirawat di rumah sakit maka pengajuan klaim harus 

dilampirkan surat keterangan dokter untuk rawat inap serta mnyerahkan 

bukti kuitansi dari rumah sakit/peskesmas beserta rincian pembayarannya. 

4. Apabila oleh sebab apapun juga klaim asuransi tidak dapat diajukan dalam 

jangka waktu 120 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan, maka pengajuan 

pembayaran klaim asuransi dinyatakan daluwarsa dan perusahaan dibebaskan 

dari tuntutan pihak manapun. 

b. Prosedur pembayaran faedah asuransi kecelakaan diri (personal accident). 

Faedah asuransi merupakan santunan yang harus dibayarkan oleh pihak 

asuransi kepada pemegang polis/ahli waris apabila pemegang polis mengalami 

kecelakaan diri.  

1. Besarnya faedah asuransi yang akan dibayar oleh pihak asuransi adalah: 

a) Jika tertanggung peserta didalam masa asuransi oleh sebab suatu 

kecelakaan yang dialaminya mengakibatkan meninggal dunia seketika 

atau sebagai akibat langsung dalam masa 90 x 24 jam setelah terjadinya 

kecelakaan dimaksud maka perusahaan akan membayarkan santunan 

asuransi kepada pemegang polis sebesar 200% uang asuransi. 

b) Jika tertanggung/peserta didalam masa asuransi meninggal dunia bukan 

karena kecelakaan maka perusahaan akan membayarkan faedah asuransi 

kepada pemegang polis sebesar 100% uang asuransi. 

c) Jika tertanggung/peserta didalam masa asuransi oleh sebab suatu 

kecelakaan yang dialaminya menjadi cacad tetap seketika atau sebagai 

akibat langsung dalam masa 90 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan 
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dimaksud maka perusahaan akan membayarkan santunan asuransi kepada 

pemegang polis sebesar maksimum 250% uang asuransi dalam hal cacad 

tetap seluruhnya yaitu kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi 

kedua tangan, kedua kaki, satu tangan dan satu kaki, satu mata dan satu 

tangan serta satu kaki dan satu mata. Atau dalam hal cacat tetap sebagian 

perusahaan akan membayarka faedah asuransi secara kumulatif kepada 

pemegang polis apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan 

fungsi: 

1) Lengan mulai dari sendi bahu    175% uang asuransi 

2) Lengan mulai dari pergelangan   162,5% uang asuransi 

3) Tangan mulai dari pergelangan    125% uang asuransi 

4) Satu kaki     150% uang asuransi 

5) Jempol tangan   162,5% uang asuransi 

6) Telunjuk    37,5% uang asuransi 

7) Kelingking    30% uang asuransi 

8) Jari tengah atau jari manis   25% uang asauransi 

9) Satu jari kaki   12,5% uang asuransi 
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Apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi 2 atau lebih 

bersama-sama, maka faedah asuransi yang dibayarkan maksimum sebesar 

250% uang asuransi. 

d) Apabila tertanggung/peserta di dalam masa asuransi oleh sebab suatu 

kecelakaan yang dialaminya menjadi cacad tetap sebagian atau 

seluruhnya dan telah menerima faedah asuransi serta kemudian 

meninggal dunia sebagai akibat langsung kecelakaan dalam masa 90 x 24 

jam setelah terjadinya kecelakaan dimaksud, maka dalam hal : 

e) Jumlah faedah asuransi yang telah diterima lebih besar dari 200% uang 

asuransi, maka tidak ada lagi faedah asuransi yang dibayarkan. 

f) Jumlah faedah asuransi yang telah diterima lebih kecil dari 200% uang 

asuransi, maka faedah asuransi yang dibayarkan kepada pemegang polis 

adalah sebesar 200% uang asuransi dikuransi dengan faedah asuransi 

yang telah diterima. 

g) Apabila tertanggung/peserta di dalam masa asuransi oleh sebab suatu 

kecelakaan yang dialaminya seketika atau sebagai akibat langsung dalam 

masa 90 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan dirawat inap di ruma 

sakit. Perusahaan akan membayarkan faedah asuransi kepada pemegang 

polis yang berhak sebagai penggantian biaya rawatan dan pengobatan, 

sebesar biaya sebagaimana yang tercantum pada kuitansi yang sah dari 

rumah sakit dengan maksimum sebesar 40% uang asuransi setiap 

kejadian kecelakaan. Kecelakaan yang dialami tertanggung/peserta yang 
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dijamin adalah maksimum sebanyak 2 kali kecelakaan dalam masa 

asuransi. 

2. Pembayaran faedah asuransi kecelakaan diri (personal accident). 

a) Pembayaran faedah asuransi dilakukan setelah bukti-bukti serta syarat-

syarat asuransi kecelakaan diri (personal accident) diterima secara lengkap 

dan disetujui oleh perusahaan melalui seksi pertanggungan. Berkas 

pengajuan klaim ini akan diteruskan ke bagian operasional untuk 

mendapatkan konfirmasi pelunasan premi. Setelah mendapat konfirmasi 

dari bagian operasional, berkas pengajuan akan dikembalikan ke seksi 

pertanggungan untuk disurvei. Setelah disurvei dan mendapatkan 

kepastian tentang terjadinya kecelakaan, berkas akan diteruskan ke 

Administrasi Logistic (AdLog) yang kemudian dikirimkan ke Regional 

Office bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Bagian SDM bertugas untuk 

membuat agenda terhadap berkas dari Branch Office (BO). Setelah 

diagenda, maka berkas akan dilanjutkan ke bagian pertanggungan untuk 

diteliti kebenarannya di Bundel Arsip Polis (BAP). Setelah itu, 

mendapatkan persetujuan atau penolakan dan diteruskan ke bagian Sumber 

Daya Manusia (SDM) Regional Office. Bagian SDM ini akan 

mengirimkan berkas pengajuan klaim yang sudah mendapatkan 

persetujuan/penolakan ini dari Regional Office ke seksi Administrasi 

logistik (Adlog) Branch Office untuk diagendakan/dicatat. Setelah dicatat, 

pengajuan klaim yang disetujui dan mendapat izin dari Regional Office 

(RO) dilanjutkan ke seksi pertanggungan untuk dibuatkan Surat izin 
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Pembayaran (SIP). Surat Izin Pembayaran (SIP) akan diteruskan ke seksi 

Administrasi logistic (Adlog) dan diserahkan kepada kasir uang untuk 

membayarkan faedah asuransi pemegang polis/ahli waris. Tetapi 

pengajuan klaim yang ditolak/tidak mendapat izin, akan dibuatkan surat 

penolakan oleh seksi pertanggungan yang nantinya akan diteruskan ke 

pemegang polis/ahli waris.  

b) Pembayaran faedah asuransi dilakukan di kantor-kantor atau jasa 

perbankan. 

c) Kuitansi pembayaran faedah asuransi yang ditanda tangani  oleh 

pemegang polis adalah merupakan bukti yang sah bagi perusahaan sebagai 

pelaksanaan pembayaran faedah asuransi dan setelah itu perusahaan 

dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun juga. 

d) Jika pembayaran asuransi yang telah disetujui perusahaan tidak diambil 

pada waktunya oleh pemegang polis selambat-lambatnya terhitung sejak 

tanggal disetujui, maka setelah jangka waktu tersebut dilampaui 

pembayaran faedah asuransi dinyatakan daluwarsa dan perusahaan 

dibebaskan dari kewajiban membayar faedah asuransi serta dari tuntutan 

pihak manapun. 
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4.3 Pembahasan. 

4.3.1 Formulir/Dokumen 

Formulir/dokumen yang digunakan dalam sistem klaim kecelakaan diri 

(personal accident) dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Menggunakan media kertas. 

Penggunaan media kertas biasanya dengan memberikan pewarnaan pada tiap 

bagian. Pemberian nomor berkas juga dilakukan dengan baik, tembusan 

dilakukan sesuai kebutuhan. Pada sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident), penggunaan kertas cetak tembus tidak memerlukan karbon karena 

lebih efektif dan efisien. Tetapi kertas cetak tembus pada lembar kedua dan 

ketiga jenis ukuran kertas, dianggap kurang baik, karena dikhawatirkan akan 

dirusak jika disimpan perusahaan untuk keperluan arsip dalam waktu sepuluh 

tahun. 

b. Menggunakan formulir elektronik. 

Penggunaan formulis elektronik (layar komputer) berisi data-data yang 

diperlukan dalam proses sistem klaim kecelakaan diri (personal accident). 

PT. Jiwasraya (Persero) pada hakikatnya telah menerapkan prinsip-prinsip 

yang sesuai dengan teori yang ada. Dengan adanya unsur tembusan, nomor 

urut tercetak, pembagian zona, pewarnaan, pencetakan garis, nama formulir 

dan nomor berkas pada setiap formulir. PT. Jiwasraya (Persero) 

menggunakan dana kas kecil (imprest system) untuk pembayaran klaim yang 

jumlahnya kurang dari Rp. 1.000.000 dan juga menggunakan sistem cek 

untuk pembayaran klaim yang melebihi Rp. 1.000.000. Tetapi formulir/ 
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dokumen yang digunakan pada sistem dana kas kecil PT Asuransi Jiwasraya 

digabungkan dengan sistem cek. PT Asuransi Jiwasraya tidak menggunakan 

bukti pengeluaran kas kecil, tetapi menggunakan surat ijin pembayaran (SIP) 

yang di kiri atas dicantumkan KC (Kas Kredit). Sedangkan jika menggunakan 

sistem cek maka pada SIP akan dicantumkan BC (Bank Kredit) yang disertai 

dengan cek. Penggabungan formulir/dokumen yang digunakan mempunyai 

kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah memudahkan kasir dalam 

membayarkan klaim kepada pemegang polis/ahli waris. Kasir tidak perlu 

direpotkan membuat bukti pengeluaran dana kas kecil karena sudah ada Surat 

Izin Pembayaran (SIP) yang juga merupakan bukti kas keluar. Sedangkan 

kelemahannya adalah jika formulir dana kas kecil tidak dibuat terpisah maka 

kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam pencatatan pembukuan dan terjadi 

penyelewengan dana/kebocoran dana. 

 

4.3.2 Fungsi yang terkait. 

Fungsi yang terkait pada Sistem Klaim Kecelakaan diri PT Asuransi 

Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat sudah sesuai dengan teori. 

Fungsi akuntansi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah 

kasir dan Tu. Pembukuan. PT. Asuransi Jiwasraya melakukan pembayaran klaim 

dengan menggunakan sistem dana kas kecil untuk pembayaran klaim kurang dari 

Rp. 1.000.000. Fungsi – fungsi terkait dalam sistem cek dan dana kas kecil harus 

di selenggarakan secara terpisah. Tetapi pada PT kecil Asuransi Jiwasraya, fungsi 

yang terkait dalam penggunaan sistem cek dan dana kas kecil di selenggarakan 
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tidak terpisah dan di lakukan oleh kasir. Penggabungan funsi ini akan 

menyebabkan kas menjadi tidak aman atau sangat rentan dengan kebocoran dana 

yang nantinya akan merugikan perusahaan. 

 

4.3.3  Catatan akuntansi yang digunakan. 

Catatan akuntansi yang digunakan pada PT. Jiwasraya memang sudah 

sesuai dengan teori yang ada. Catatan akuntansi yang digunakan dalam 

pembayaran klaim kecelakaan diri (Personal accident) adalah jurnal pengeluaran 

kas serta register cek. Sistem pengeluaran kas pada PT Asuransi Jiwasraya yang 

menggunakan sistem dana kas kecil dengan metode imprest system memang tidak 

menggunakan catatan akuntansi. PT Asuransi Jiwasraya hanya menggunakan 

metode Imprest System pada sistem dana kas kecil dalam pembayaran klaim 

sehingga tidak memerlukan jurnal pengeluaran dana kas kecil. 

 

4.3.4 Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident) terdiri dari: 

a. Prosedur pengajuan klaim.  

Prosedur pengajuan klaim pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Branch 

Office Semarang Barat sudah sesuai dengan teori yang ada. Formulir 

pengajuan klaim yang telah diisi oleh pemegang polis/ahli waris kemudian 

dicek kelengkapan dokumen oleh seksi pertanggungan. Dokumen yang tidak 

lengkap akan dikembalikan kepada pemegang polis/ahli waris untuk 
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dilengkapi. Pengecekan pelunasan premi pada PT Asuransi jiwasraya 

(persero) Branch Office Semarang Barat yang di lakukan seksi operasional 

juga sudah sesuai dengan teori yang ada. Preminya yang belum lunas akan 

mempengaruhi jumlah kerugian yang akan dibayar oleh pihak asuransi.  

b. Prosedur pembayaran klaim. 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri (personal 

accident) pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office semarang barat  

sebenarnya sudah baik, tetapi  prosedur pengecekan yang dilakukan oleh 

pihak asuransi terlalu panjang. Hal ini memperlambat klaim diterima oleh 

pemegang polis/ahli waris. Proses pengecekan dokumen dan survei 

seharusnya dilakukan secara bersamaan sehingga perusahaan dapat segera 

memutuskan kelaikan klaim yang diajukan. Selain itu, Pada proses pengiriman 

nota pengantar dan berkas pengajuan klaim, seharusnya seksi pertanggungan 

yang mengirimkan ke Regional Office dan seksi administrasi logistic mencatat 

berkas yang sudah diotorisasi oleh Regional Office. Nota pengantar yang 

dibuat oleh seksi pertanggungan tidak perlu diserahkan ke seksi administrasi 

logistik untuk dikirim ke Regional office. 

 

4.3.5 Unsur Pengendalian Intern. 

Unsur pengendalian intern sistem akuntansi klaim kecelakaan diri 

(personal accident) yang terdapat pada PT. Jiwasraya ( Persero ) Branch Office 

Semarang Barat sebagai berikut : 
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a. Organisasi 

1. Fungsi penyimpanan kas pada PT. Asuransi Jiwasraya dipegang oleh kasir, 

sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh Tu. Fungsi penyimpanan kas juga 

harus terpisah dari fungsi pemegang dana kas kecil. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya kebocoran dana. Fungsi pemeriksaan intern juga memiliki peranan 

penting untuk mengetahui kebenaran tentang jumlah pengeluaran kas pada 

sistem dana kas kecil. Tetapi pada PT. Asuransi Jiwasraya, fungsi pemegang 

dana kas kecil di lakukan oleh kasir dan tidak diselenggarakan fungsi 

pemeriksa intern. Hal ini akan merugikan perusahaan karena kemungkinan 

penggelapan atau kebocoran dana akan mudah terjadi. 

2. Transaksi pengeluaran yang terdapat pada PT. Jiwasraya (Persero) branch 

office Semarang Barat tidak dilakukan sendiri, tanpa campur tangan seksi 

yang lain. Tujuannya adalah agar tercipta internal check antara beberapa 

fungsi yang saling berkaitan. 

b. Sistem Otorisasi & Prosedur Pencatatan 

1. Sistem otorisasi yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwasraya ( Persero ) branch 

office dilakukan oleh branch manager yang merupakan pejabat tertinggi dari 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) branch office Semarang barat. Pengeluaran 

kas dalam pembayaran klaim juga mendapat otorisasi dari fungsi – fungsi 

yang berwenang. 

2. PT. Asuransi Jiwasraya menggunakan cek atas nama dalam pembayaran klaim 

jika menggunakan sistem cek. Penggunaan cek atas nama ini sangat efektif 
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karena cek pasti akan di terima langsung oleh orang yang di tuju, sehingga 

meminimalkan kesalahan pemberian klaim. 

3. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) branch office Semarang barat menggunakan 

sistem dana kas kecil untuk pengeluaran kas kurang dari Rp. 1000.000. Tetapi 

PT. Asuransi Jiwasraya (persero) menggabungkan formulir akuntansi, fungsi 

yang terkait. Hal ini akan mengakibatkan lemahnya fungsi kas karena rentan 

dengan penggelapan uang atau kebocoran dana. 

4. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengasuransikan kasir untuk menghindari 

kerugian akibat penyelewengan kas yang di lakukan oleh karyawan yang di 

serahi tugas sebagai penyimpan kas. 

c. Praktek yang Sehat. 

1. Menggunakan sistem nomor urut tercetak pada berkas untuk memperkecil 

kemungkinan terjadi penyalahggunaan. 

2. Semua pengeluaran menggunakan kuitansi pembayaran santunan dan bukti 

kas keluar atas nama korban atau ahli waris. 

d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan tanggung jawab. 

1. Rekruitment karyawan dilakukan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. 

2. Diadakan training pada karyawan baru. 

3. Penempatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB V 
P E N U T U P  

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas  maka dapat disimpulkan : 

1. PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Branch Office Semarang Barat 

menggunakan sistem dana kas kecil serta sistem cek dalam sistem pengeluaran 

kas untuk pembayaran klaim kecelakaan diri (personal accident). 

2. Formulir yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan sistem dana 

kas kecil adalah bukti kas keluar, surat ijin pembayaran (SIP), serta cek. 

3. Fungsi yang terkait dalam proses pencairan klaim kecelakaan diri (personal 

accident) adalah seksi pertanggungan, fungsi kas, fungsi akuntansi. Fungsi kas 

dipegang oleh kasir, sedangkan fungsi akuntansi dipegang oleh TU 

Pembukuan. 

4. Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas, register cek. 

5. Fungsi penyimpanan kas pada PT. Asuransi Jiwasraya terpisah dari fungsi 

akuntansi. Fungsi penyimpanan kas juga harus terpisah dari fungsi pemegang 

dana kas kecil. Tetapi pada PT. Asuransi Jiwasraya fungsi pemegang dana kas 

kecil juga di pegang oleh fungsi penyimpanan kas. PT. Asuransi Jiwasraya 

menggunakan kasir untuk melakukan fungsi pemyimpanan kas dan pemegang 

dana kas kecil. Sistem otorisasi sudah di lakukan oleh pejabat yang 

berwenang. Praktek yang sehat pada PT. Asuransi Jiwasraya yaitu 

menggunakan sistem nomor urut terletak pada berkas dan menggunakan bukti 

kas keluar atas nama tertuju.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan. 

1. PT Asuransi jiwasraya seharusnya menggunakan formulir/dokumen 

pengeluaran dana kas kecil dan cek secara terpisah. Hal ini untuk menghindari 

kesalahan pencatatan yang nantinya akan merugikan perusaahaan.  

2. Pengeluaran kas menggunakan cek atas nama (check issuer) akan menjamin 

cek diterima oleh pihak yang dimaksud oleh pembayar. Cek atas nama 

mencantumkan nama yang sesuai pada formulir cek. Sedangkan sistem dana 

kas kecil memudahkan bagi pemegang polis/ahli waris yang tidak perlu repot 

ke Bank untuk mencairkan dana klaim. Penggunaan kedua metode ini 

menunjang efektifitas pembayaran klaim.  

3.  Fungsi pemegang dana kas kecil harus terpisah dari fungsi kas serta 

membentuk fungsi pemeriksa intern. Hal ini berfungsi untuk menjaga 

kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian serta keandalan akuntansi.  
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