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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh bagian administrasi pada                       

PT. Jasaraharja Putera cabang Palembang maka laporan akhir ini dapat 

disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Pencatatan data administrasi berupa data nasabah, pengajuan klaim, serta 

penyetoran premi dan pembayaran klaim nasabah pada Bagian administrasi 

PT. Jasaraharja Putera cabang Palembang masih menggunakan sistem 

konvensional, yakni pencatatan melalui media kertas. Hal ini membuat proses 

pengolahan data-data administrasi terhambat dan memerlukan waktu dan 

tenaga untuk mengolah laporan data-data yang masih berbentuk kertas 

sehingga laporan yang diperlukan tidak dapat langsung disediakan 

dikarenakan proses konvensional yang masih diterapkan 

2. Pembuatan aplikasi pengolahan data administrasi asuransi kecelakaan diri 

pada PT. Jasaraharja Putera cabang Palembang ini dapat meringankan 

pekerjaan petugas bagian administrasi serta menghemat waktu manager dan 

pegawai dalam memberikan laporan keuangan asuransi kecelakaan diri pada 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Palembang. 

3. Dengan adanya website ini dapat memberikan kemudahan bagi yang 

mendaftar pada PT. Jasaraharja Putera cabang Palembang, karena pendaftaran 

nasabah bisa dilakukan secara online sehingga mudah diakses. 

4. Aplikasi ini terdiri dari menu-menu pilihan yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan admin. Diantaranya:  menu Login, menu nasabah, menu 

pembayaran, menu pendaftar, menu asuransi, menu klaim nasabah dan menu 

laporan keuangan. 
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5.2  Saran 

 Dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran yang dapat 

bermanfaat dalam mengatasi masalah atau kelemahan pada sistem yang lama. 

Untuk itu penulis mengajukan hal yang perlu dipertimbangkan: 

1. Akan lebih baik dibuat suatu fasilitas untuk secara langsung berinteraksi 

antara pihak admin dan pendaftar. 

2. Akan lebih baik pembayaran bisa dilakukan online, supaya memudahkan 

dalam melakukan transaksi. 

3. Uji coba dan analisa terhadap sistem yang baru diterapkan perlu dilakukan, 

sehingga apabila ada kekurangan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan 

kebutuhan pemakai atau dapat diperbaiki lagi oleh PT. Jasaraharja Putera cabang 

Palembang.  

4. Sebaiknya selalu melakukan back up data ke sistem penyimpanan lain dan 

sistem perawatan yang baik untuk menghindari adanya kerusakan pada 

aplikasi ini. 

5. Sebelum sistem tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 

diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada admin yang akan mengoperasikan 

aplikasi tersebut agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam 

melakukan pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


