
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Asuransi merupakan salah satu investasi masa depan yang bisa dikatakan 

cukup menjanjikan. Pemilihan seseorang untuk menggunakan jasa asuransi 

biasanya didasarkan pada kemungkinan seseorang untuk mengalami resiko 

kerugian di masa mendatang. Sehingga membutuhkan dukungan secara finansial 

untuk menghadapinya. Untuk alasan semacam inilah, orang-orang akhirnya 

memilih untuk berinvestasi pada asuransi. Asuransi yang umumnya dipilih adalah 

asuransi umum seperti asuransi rumah atau properti, asuransi aset kendaraan, 

asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. 

Salah satu perusahaan asuransi adalah asuransi FPG Indonesia.  

Asuransi FPG Indonesia merupakan asuransi umum yang sudah lama ada di 

Indonesia. Perusahaan asuransi ini sudah berdiri sejak tahun 1866 dan memiliki 

kantor pusat di Jakarta. Memiliki kantor cabang di kota-kota besar Indonesia, salah 

satunya yang berada di Lampung. Pendapatan atau pembayaran premi PT Asuransi 

FPG Indonesia Kantor Cabang Lampung setiap bulannya mengalami peningkatan 

yang cukup lambat, seperti pada rentang tahun 2016 pendapatan pada bulan januari 

sebesar 215 juta dan pada bulan desember telah mencapai 292 juta, hal ini tidak 

lepas dari pengaruh adanya agen perusahaan. Menurut OJK. (2016), Agen Asuransi 

adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak 

untuk atas nama peerusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan 

memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau perusahaan 

asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. 
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Pengajuan agen baru merupakan salah satu kegiatan pelayanan (service) 

dalam perusahaan Asuransi FPG Indonesia cabang Bandar Lampung yang 

memungkinkan adanya puluhan calon agen baru yang mendaftar sebagai agen 

asuransi PT Asuransi FPG Indonesia cabang Bandar Lampung . Proses pendaftaran 

dimulai dari calon agen nasabah datang langsung kekantor cabang, kemudian 

mengisi FPAK (Formulir Pengajuan Aplikasi Keagenan) dan menyertakan 

persyaratan yang telah ditentukan perusahaan dibagian pemasaran, setelah itu 

berkas pengajuan yang telah di isi dan dilengkapi oleh calon agen nasabah akan 

diproses oleh bagian pemasaran dan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk 

diotorisasi. Apabila berkas pendaftaran telah diotorisasi oleh pimpinan maka bagian 

pemasaran akan mengkonfirmasikan secara langsung kepada calon nasabah serta 

memberikan SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi), setelah itu bagian 

pemasaran akan memasukan ke dalam microsoft excel kemudian berkas akan 

diarsipkan kedalam outliner data agen. Agen dapat mengajukan pembuatan polis 

dengan membawa data dan persyaratan calon nasabah-nasabahnya ke perusahaan. 

Dan agen juga dapat melakukan klaim asuransi sesuai pertanggungan asuransi 

nasabah. 

Perusahaan mempunyai kelemahan dalam segi pelayanan pengajuan 

menjadi agen asuransi, saat agen ingin melakukan pengajuan polis serta pengajuan 

klaim asuransi  sehingga berdampak pada hubungan atau interaksi dengan agen 

maupun nasabah agen tidak berjalan dengan baik  dan pengolahan data-data agen 

maupun nasabah dalam pelaporan masih belum dibuat secara detail sehingga akan 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat apabila sewaktu-

waktu pimpinan cabang maupun karyawan membutuhkan laporan tersebut. 
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Sehingga akan berdampak pada penentuan strategi perusahaan yang akan 

dilakukan. 

Oleh karena itu, Beradasarkan permasalahan tersebut maka disini perlu 

adanya Penerapan Operasional-CRM pada PT Asuransi FPG Indonesia Kantor 

cabang Bandar Lampung dengan menggunakan pemodelan UML (Unified 

Modeling Language) serta Web Framework CodeIgniter, PHP dan database 

MySQL untuk membantu penerapan Operasional-CRM yang dapat mempermudah 

serta meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam 

melayani pelanggan sehingga akan terjalin hubungan yang erat antara perusahaan 

dengan pelanggan (agen nasabah), seperti pengajuan aplikasi keagenan, pengajuan 

polis dan klaim dapat dilakukan secara online dan bersaing dengan perusahaan 

asuransi lainnya. Serta mempermudah dalam pengolahan data-data calon agen 

maupun agen asuransi beserta nasabah menjadi laporan yang detail dan rinci, 

sehingga mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan yang baik tepat dan 

akurat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu 

antara lain : 

1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan agen asuransi? 

2. Bagaimana  cara menerapkan Operational-CRM untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini, yaitu : 

1. Sistem ini digunakan untuk pelaksanaan pendaftaran agen asuransi, 

pengajuan polis, dan pengajuan klaim tidak sampai keproses penerbitan 

polis . 

2. Sistem ini mampu mengelola data calon agen, menjadi sebuah laporan yang 

detail dan rinci. 

3. Sistem yang dibuat melayani pengajuan polis kendaraan dan pengajuan 

klaim kendaran. 

4. Menggunakan  Web Framework CodeIgniter dan MySQL sebagai database 

penerapan operasional-CRM pada perusahaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menerapkan Operasional-CRM untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan khususnya agen asuransi perusahaan. 

2. Memudahkan karyawan perusahaan dalam dalam membuat laporan data 

agen asuransi. 
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1.5 Manfaat Peneliatian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Membuat sistem yang memberikan kemudahan bagi para calon agen dalam 

pengajuan menjadi agen, pengajuan polis, serta pengajuan klaim asuransi. 

2. Membuat sistem baru yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja karyawan 

dalam melayani para agen nasabah asuransi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan ketentuan buku 

panduan penulisan karya ilmiah yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang awal kegiatan penyusunan karya ilmiah. 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, literatur terkait, dan alat 

pengembangan sistem. 

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini pembahasan tentang analisis dan rancangan sistem  yang akan 

digunakan untuk proses pengembangan sistem dan apa saja yang akan dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menguraikan berupa materi pembahasan yang berisi tentang 

implemetasi sistem yang di buat. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan sistem yang 

dibuat. 

BAB VI KESIMPULAN 

 Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penerapan Operasional-CRM 

pada PT Asuransi FPG Indonesia Kantor Cabang Lampung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan referensi-referensi yang dipakai pada penelitian 

ini. 

LAMPIRAN 

 


