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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak dibidang

perasuransian yang mana seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan untuk

mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka dimasa yang akan datang.

Perusahaan–perusahaan asuransi yang terdapat diluar negeri khususnya di Negara-

negara besar seperti dibenua amerika perannya sudah sangat baik karena asuransi

telah dianggap sebagai gaya hidup masyarakat baik dari kalangan bawah maupun

kalangan atas. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran diri masyarakat

akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa mereka menyebabkan banyak

berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia.

Dalam perkembangan dunia usaha tersebut, diperlukan sikap professional

dari setiap elemen yang ada dalam perusahaan serta suatu control yang baik agar

semua kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal

ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sikap

professional tersebut dapat tercermin dari kemampuan perusahaan untuk bersaing

dilapangan, yaitu strategi yang mana perusahaan dapat memanfaatkan semua

peluang dan kekuatan yang ada dan menutup kelemahan serta menetralisir segala

hambatan dalam dinamika bisnis yang dihadapi. Semua itu bisa dilakukan apabila

manajemen mampu melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada

masukan yang objektif.

Banyak faktor yang menjadi masukan manajemen dalam pengambilan

keputusan, salah satunnya adalah masukan yang berasal dari sistem akuntansi.

Pembuatan sistem akuntasi yang baik akan menentukan kelangsungan

produktifitas perusahaan dalam kondisi yang maksimal.

Dalam suatu usaha peransuransian dibutuhkan beberapa sistem yang

digunakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dilakukan olah perusahaan

tersebut. Salah satu sistem yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan

perusahaan asuransi untuk dapat mencapai tujuannya adalah sistem penerimaan
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kas. Kas merupakan golongan harta yang paling likuid, dan kemungkinan

terjadinya kecurangan sangat besar. Oleh karena itu sistem ini memerlukan

perhatian khusus untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut.

Pada AJB BumiPutera 1912 penerimaan kasnya berasal dari tagihan

setoran premi. Premi dalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak

penanggung yang berupa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan secara

periodik sebagai imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan olah

penanggung kepada tertanggung. Premi merupakan faktor yang sangat penting

dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung.

Didalam sistem penerimaan kas tersebut terdiri dari serangkaian dokumen

yang digunakan, fungsi yang terkait, catatan akuntansi yang digunakan, dan

prosedur sistem penerimaan kas. Atas dasar itulah penulis mencoba untuk

menganalisis sejauh mana penerapan sistem akuntansi penerimaan kas pada AJB

BumiPutera 1912 Cabang Asper Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas

permasalahan diatas sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan dapat lebih

baik dengan menulis laporan Akhir dengan judul yaitu “Analisis Sistem

Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Premi pada AJB BumiPutera 1912

Cabang Asper Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis yaitu prosedur, dokumen,

formulir dan catatan akuntansi dari perusahaan. Maka yang menjadi permasalahan

perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perangkapan fungsi oleh bagian kasir yaitu selain menjadi kasir

merangkap sebagai fungsi akuntansi.

2. Penagih tidak membuat daftar surat pemberitahuan (DSP) pada saat

penagihan.

3. Terdapat dokumen yang masih belum bernomor urut tercetak yaitu

formulir Bukti Penerimaan Setoran Premi (BPSP).
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Dari alternatif permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok

permasalahan (main problem) perusahaan adalah belum berfungsinya sistem

penerimaan kas sebagaimana mestinya.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan laporan Akhir ini tidak menyimpang dari

permasalahan yang ada maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan

hanya pada satu sistem. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pengembangan

masalah dan analisis yang dibuat menjadi terarah sehingga dapat dicapai

kesimpulan yang tepat. Sistem tersebut adalah sistem penerimaan kas dari setoran

Premi pada AJB BumiPutera 1912 kantor cabang Asper Palembang yang meliputi

Analisis terhadap Formulir, catatan dan Prosedur yang digunakan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem penerimaan kas

yang dijalankan oleh AJB BumiPutera 1912 Kantor Cabang Asper

Palembang.

2. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan

Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu

Akuntansi.
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2. Manfaat praktis

a. Penulis

 Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang sistem akuntansi

penerimaan kas.

 Penulis dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh

dibangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

b. Perusahaan

 Memberikan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi

perkembangan perusahaan, khususnya dalam sistem penerimaan

kas.

 Mengetahui kualitas sistem penerimaan kas yang sudah dijalankan

perusahaan.

c. Pembaca

 Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai sistem

penerimaan kas.

 Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan

mengambil penelitian dengan tema sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar dan

menjelaskan tentang laporan akhir ini, sehingga dapat menggambarkan

hubungan antara, bab yang satu dengan bab yang lainnya. Laporan akhir ini

terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara garis besar dari latar belakang

penulisan, rumusan masalah penulisan, batasan masalah penulisan, tujuan dan

manfaat penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan yang

dilakukan penulis dalam penyusunan laporan kerja praktek.
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BAB II  LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai

landasan dalam analisis, yang teridiri dari pengertian dan tujuan sistem

akuntansi, pengertian prosedur, pengertian kas, pengertian penerimaan kas,

jenis-jenis penerimaan kas , pengertian asuransi, dan pengertian premi.

BAB III METODOLOGI PENULISAN

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan terhadap AJB BumiPutera

1912 Cabang Asper Palembang yang terdiri dari sejarah berdirinya

perusahaan, tugas pokok perusahaan,  struktur organisasi dan pembagian

tugas serta sistem penerimaan kas yang diterapkan perusahaan.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem penerimaan kas dari setoran

premi yang dijalankan oleh perusahaan, yang meliputi analisis terhadap pihak

yang terkait, analisis terhadap catatan akuntansi yang digunakan, analisis

terhadap dokumen yang digunkan, dan analisis terhadap prosedur sistem

penerimaan kas..

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan suatu

kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab

sebelumnya.  Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang

diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah.

.


