
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Industri Perasuransian merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non 

Bank yang berperan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Peran 

tersebut terkait dengan kemampuannya sebagai lembaga penerima pemindahan 

risiko (transfer of risk) masyarakat serta lembaga penghimpun dan penyerap 

akumulasi dana masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan beberapa hasil studi 

dan penelitian empiris yang telah dilakukan pada beberapa negara lain di Asia 

yang menunjukkan bahwa, industri asuransi menjadi salah satu pilar dalam 

pertumbuhan ekonomi (Soo, 1999; Webb, 2000; Ward dan Zurbrueeg, 2000; 

Hwang dan Greenford, 2005; Feyen et al, 2011). 

Dalam era globalisasi saat ini persaingan bisnis meningkat sangat tajam. 

Banyak peluang bisnis yang muncul dari berbagai sektor, termasuk sektor jasa 

yang dapat memperluas kesempatan kerja. Persaingan bisnis yang begitu ketat 

menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu 

perusahaan dituntut melakukan perbaikan terus-menerus. Perusahaan akan dapat 

melakukan perbaikan bila perusahaan tersebut dapat mengukur kinerjanya dengan 

baik. Selain dapat melakukan perbaikan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan 

untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan membandingkannya dengan 

kinerja masa lalu. 

PT. AJB Bumiputera1912 Syariah kantor cabang Pangkalpinang adalah salah 

satu perusahaan asuransi jiwa yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). PT. AJB Bumiputera1912 Syariah kantor cabang Pangkalpinang akan 

mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem informasi pendaftaran nasabah, 

pembayaran premi sampai klaim asuransi jiwa. Sistem informasi pendaftaran 

nasabah, pembayaran premi dan klaim asuransi jiwapada PT. AJB 

Bumiputera1912 Syariah kantor cabang Pangkalpinang dilaksanakan oleh fungsi 



pegawai admnistrasi, fungsi kasir, dan fungsi keuangan dan umum secara manual 

dan berkas kemudian akan di kirim ke pusat untuk diproses kembali. 

Hasil penelitian menunjukan sistem informasi pendaftaran nasabah, 

pembayaran premi dan  klaim asuransi jiwapada PT. AJB Bumiputera 1912 

Syariah kantor cabang Pangkalpinang, yang digunakan secara keseluruhan belum 

berjalan dengan baik. Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini semua  

instansi baik pemerintah atau swasta dituntut untuk dapat menyesuaikan  dengan 

perkembangan teknologi supaya informasi dapat diperoleh secara tepat, cepat, dan 

akurat. Instansi pada suatu pemerintahan atau swasta pada saat ini sudah banyak 

menggunakan informasi yang didukung dengan sistem komputerisasi, maka 

kontrol dan audit atas komputer sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas data 

suatu instansi serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja. Bila sistem 

komputer dalam memproses data pada suatu instansi tidak dikontrol dengan baik, 

maka dapat terjadi penyalahgunaan data bahkan dana oleh pihak yang tidak 

bertangggung jawab. Suatu instansi akan terlihat lebih terorganisasi jika 

menggunakan sistem informasi dalam melakukan semua kegiatan Perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis  temukan di tempat  

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul   ” Analisa Dan 

Perancangan Pendaftaran Nasabah, Pembayaran Premi Dan Klaim  AJB  

Bumiputera 1912 Syariah  Pangkalpinang Yang Berorientasi Objek ”. 

 

1.1 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berfungsi sebagai fokus dari suatu permasalahan yang 

akan dibahas pada sebuah penelitian. Masalah yang ditemukan dalam pengelolaan 

administrasi tersebut dalam penelitian ini adalah ; 

a. Menumpuknya Berkas SP Asuransi sehingga sangat membutuhkan tempat 

b. Terhambatnya proses Klaim karena harus menunggu dari pusat sehingga 

menimbulkan tidak terlaksananya informasi yang cepat, tepat dan akurat.   



c. Syarat kuitansi terakhir pembayaran untuk pencairan dana terkait dengan 

Penebusan polis, Klaim, DKB (Dana Kelangsungan Belajar), HK (Habis 

Kontrak) dan dana santunan kebajikan (Kematian). 

d. Kuitansi lanjutan di cetak dipusat sehingga tidak adanya tempat khusus 

penyimpanan kuitansi tunggakan sehingga menumpuk yang menyebabkan 

kuitansi asli rusak. 

 

1.2  Batasan Masalah 

       Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari 

permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan mengingat begitu 

luasnya permasalahan Asuransi. Untuk itu penulis hanya memfokuskan 

permasalahan pada “Analisis Dan Perancangan Sistem Pendaftaran Nasabah, 

Pembayaran Premi Sampai Klaim AJB Bumiputera 1912 Syariah Pangkalpinang”. 

Khususnya Klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB) dan Klaim Kematian 

(Meninggal Dunia). 

 

1.3  Metode Penelitian 

       Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis melakukan metode penelitian, 

sehingga tugas akhir ihi dapat diselesaikan dengan baik. Adapun langkah-langkah 

yang diambil adalah sebagai berikut: 

a.  Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan  

mengadakan pengamatan secara langsung, cermat dan sistematis atas 

masalah-masalah yang sedang diteliti pada AJB Bumiputera. 

2) Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan secara langsung 

dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem  

informasi pendaftaran, Pembayaran Premi dan Klaim AJB Bumiputera 

1912 Syariah Pangkalpinang”. 

 



3) Studi Kepustakaan 

Penelitian yang bersifat teoristis, dimana penelitian dilakukan dengan 

mencari data dari berbagai buku pengetahuan dari sumber-sumber lain 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

b. Analisa Sistem  

 Analisa Sistem yang digunakan adalah analisa sistem yang berorientasi objek 

dengan Unified Modeling Language (UML). Sebagai alat bantu dalam 

menganalisa sistem untuk mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang 

berjalan digunakan aktifity diagram, sedangkan dalam mengidentifikasikan 

kebutuhan sistem usulan yang menggunakan uce case diagram dan deskripsi use 

case. 

 

c.  Perancangan Sistem 

     Dalam perancangan sistem tahap yang digunakan penulis adalah merancang 

sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada sehingga 

menghasilkan : Class Diagram, Logical Diagram, Logical Record Strukture, 

Tabel, Spesifikasi Basis Data. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem pendaftaran nasabah, 

pembayaran premi dan klaim asuransi jiwa. Dengan adanya Analisis Dan 

Perancangan pendaftaran nasabah, pembayaran premi dan klaim AJB Bumiputera 

1912 Syariah Pangkalpinang akan lebih mempermudah proses pendaftaran 

pembayaran premi dan klaim dari Pemegang Polis (tertanggung) kepada pihak 

asuransi (penanggung) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam 

kontrak. Sehingga tercapainya informasi data yang cepat, tepat, dan akurat. 

Kontrak merupakan suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang 

tertuang dalam perjanjian tertulis, yang disebut Polis. 

  



1.4.2 Manfaat  

    Manfaatnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis  

1) Sebagai media untuk memahami dan menambahpengetahuan. 

2) Dapat menambah wawasan dalam dunia kerja untuk memperbaiki 

kinerja. 

3) Sebagai bahan pembelajaran mengenai pembuatan program yang telah 

didapatkan. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Dapat memiliki dan menggunakan program aplikasi yang dibuat. 

2) Dapat meningkatkan kwalitas pelayanan terhadap nasabah. 

3) Mengecilkan kemungkinan adanya kerugian bagi Perusahaan. 

 

 


