
BAB V

SIMPULANDAN SARAI\

5.1. SimPulan

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan' maka dapat diambil

simpulan antara lain :

PT. Jamsostek (Persero) memiliki beberapa aplikasi yang digunakan untuk

mendukung kegiatan bisnisnya' Antar aplikasi tersebut tidak ada integrasi

secara otomatis, sehingga proses penerimaan iuran dari perusahaan serta

$laim yang diajukan oleh pesena harus dilakukan pencatatan I pembukuan

secara berulang Pada
ini berpotensi

menimbulkan Perbedaan
pada aplikasi

kepesertaan dengan saldo yang dibukukan pada aplikasi akuntansi dan

keuangan.

2. Informasi yang dibutuhkan manajemen tidak dapat diperoleh secata reol-

time, sehinggakeputusan yang diambil tidak didasari oleh informasi yang

akurat.

3. Proses klaim yang diajukan oleh peserta membutuhkan waktu yang cukup

lama, hal ini terjadi karena harus dilakukan proses verifikasi kebenaran

data terlebih dahulu melalui aplikasi lain yang terpisah dari aplikasi yang

dipergunakan untuk Proses klaim'

I

masing-masing aPlikasi. Hal

antara saldo Yang tercatat
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4. Informasi yang dihasilkan tidak dapat diyakini kebenaranny4 karena

Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan kurang mendukung'

5. Staf akuntansi lebih banyak melakukan pekerjaan administrasi terutama

penjurnalan dan rekonsiliasi, sedangkan proses verifikasi transaksi

menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan proses penjumalan transaksi

dilakukan secara manual'

5. Sering terjadi perbedaan antara iuran yang dibayar oleh perusahaan

dengan iuran yang seharusnya dibayar berdasar perhitungan upah tenaga

kerja yang dilaPorkan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat diberikan saran yang rnungkin

dapat berguna bagi perkembangan perusahaan antara lain:

1. Perusahaan hendaknya melakukan ptoses redesign atas sistem informasi

aknntansi dan aplikasi yang saat ini dipergunakan sesuai dengan usulan

yang diberikan oleh penulis, sehingga tercipta integrasi antar sistem yang

berhubungan dengan proses bisnis perusahaan' Hal ini selain untuk

efisiensi, efektifitas, serta meminimalisir terjadinya petbedaan saldo antar

aplikasi, juga berguna untuk menghadapi persaingan yang ketat di dunia

Dengan integrasi sistem antar aplikasi' maka transaksi yang terjadi pada2

satu aplikasi akan secara otomatis memutakhirkan informasi yang

bisnis.
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berkaitan dengan transaksi tersebut sehingga informasi terkini yang

dibutuhkan manajemen dapat dihasilkan segera setelah transaksi tersebut

terjadi.

Sebaiknya dilakukan penggabungan antara aplikasi kepesertaan dengan

aplikasi pelayanan dan jaminan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya

proses klaim yang diajukan oleh peserta dapat diselesaikan dengan waktu

dan prosedur Yang relatif cePat.

Proses penjumalan yang berhubungan dengan proses bisnis sebaiknya

ditakukan secara otomatis melalui sistem dengan berdasar atas transaksi

yang diproses oleh aplikasi' Hal ini lebih menjamin kebenaran jurnal dan

kervajaran pembukuan sehingga informasi yang dihasitkan dapat lebih

diyakini kebenarannYa.

Staf akuntansi sebaiknya lebih banyak melakukan pekerjaan verifikasi

pembukuan atas transaksi yang terjadi' Hal ini dimungkinkan karena

proses penjumalan transaksi telah dilakukan secara otomatis'

Harus dilakukan rekonsiliasi secara berkala melalui sistem, atas iuran

yang dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan iuran berdasar atas data

upah yang dilaporkan perusahaan peserta. Apabila terdapat perbedaan

harus segera dilakukan konfirmasi kepada perusahaan peserta untuk

mencari tahu kesalahan terjadi.

4
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