
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dibidang informasi mendorong setiap instansi 

atau perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya, terutama berkenaan 

dengan perkembangan teknologi informasi yang ada hubungannya dengan 

kegiatan instansi atau perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi informasi 

telah memberikan konstribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan 

perusahaan khususnya dalam hal pencatatan calon nasabah pemegang polis 

asuransi kendaraan yang memberi dukungan terhadap kinerja disuatu perusahaan  

serta meningkatkan kegiatan pelayanan. Berdasarkan pada penguraian diatas 

pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu aktivitas penelitian merupakan hal 

yang cukup penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu instansi untuk 

mengembangkan sistem yang dapat mempermudah dalam mengolah dan 

memproses suatu data untuk menghasilkan informasi yang tepat guna. 

Pada perusahaan yang sudah berkembang dan banyak melakukan 

pencatatan diperlukan sebuah sistem informasi yang mudah dioperasikan untuk 

membantu kinerja karyawan disuatu perusahaan, serta dapat memberikan 

dukungan data yang tepat dan akurat.  

PT Jasaraharja Putera dalam proses pencatatan nasabah, penerbitan polis 

dan pengajuan klaim asuransi kendaraan sudah terkomputerisasi yaitu  

menggunakan aplikasi microsoft officeexcel. Masalah yang sering terjadi adalah 

pada saat penginputan data nasabah yang dilakukan secara berulang-ulang, 



apabila ada satu nasabah mengasuransikan kendaraannya lebih dari satu, 

penerbitan polis dan pada saat pengajuan klaim,sehingga data yang dihasilkan 

kurang efisien yang pada akhirnya dapat memakan waktu lama dalam 

penginputan data nasabah, penerbitan polis dan pengajuan klaim asuransi 

kendaraan. 

  Sehubungan dengan masalah yang terjadi saat ini, maka PT Jasaraharja 

Putera berusaha menyajikan informasi pencatatan nasabah, penerbitan polis dan 

pengajuan klaim asuransi secara cepat dan tepat dengan mengembangkan sistem 

informasi yang lebih efisien. Karena penggunaan komputer dalam sistem 

informasi merupakan keharusan untuk memperlancar aktivitas-aktivitas dalam 

perusahaan supaya pelaksanaan dapat lebih cepat dan akurat. Oleh sebab itu 

penulis membuat Laporan Akhir Studi ini yang berjudul “Sistem Informasi 

Asuransi Kendaraan Pada PT Jasaraharja Putera”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membuat suatu rumusan masalah bagaimana merancang sistem informasi asuransi 

kendaraan pada PT Jasaraharja Putera? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan Laporan Akhir Studi ini penulis membatasi pembahasan pada 

masalah Pencatatan Data Nasabah, Penerbitan Polis, Pengajuan Klaim Asuransi 

Kendaraan pada PT Jasa Raharja Putera. 

 

 

.  



1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Akhir Studi 

yaitu antara lain : 

1. Merancang program aplikasi tentang bagaimana sistem informasi 

pencatatan nasabah, penerbitan polis dan pengajuan klaim asuransi 

kendaraan. 

2. Membuat sebuah alternatif yang mengacu pada teknologi sistem 

informasi berdasarkan pada hasil analisis dari sistem yang ada, agar 

data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan efisien. 

3. Merupakan salah satu syarat (A.Md.) dibidang Komputerisasi 

Akuntansi pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer 

(AMIK) TEKNOKRAT Bandarlampung. 

1.5      Manfaat Penelitian 

 Manfaat penulisan laporan akhir studi ini adalah : 

1. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan  

menghubungkan praktek di lapangan. 

2. Menginformasikan kepada pimpinan tentang data-data pelaporan 

pencatatan data nasabah, penerbitan polis, pengajuan klaim asuransi 

kendaraan secara cepat dan tepat. 

3. Menambah wawasan penulis dalam lingkungan kerja. 

 

 

 

 



1.6       Metodologi Penelitian 

Penyusunan laporan akhir ini penulis menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut : 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan interview kepada pihak 

yang terkait guna mendapatkan informasi lebih jelas mengenai data-

data yang ada, dengan memberikan pertanyaan yang dibutuhkan. 

2. Metode Pengamatan (Observation) 

Metode ini dilakukan Pengamatan merupakan metode pengumpulan 

data dengan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap lokasi yang menjadi pokok 

permasalahan. 

3. Metode Studi Pustaka (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, 

mencatat dan mengkutip buku-buku yang ada sebagai landasan 

penyusunan Laporan Akhir Studi. 

4. Metode Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang 

digunakan untuk memasukan data dan berkas-berkas yang digunakan 

yaitu data-data tentang pencatatan nasabah, penerbitan polis, 

pengajuan klaimasuransi kendaraan. 

 

 

 



1.7       Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan akhir studi ini dibagi dalam 5 bagian, masing-masing 

dalam sub bagian : 

 BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan Teori – teori yang mendasari pembahasan secara 

rinci, berupa definisi – definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu bab ini 

juga menjelaskan tentang informasi hasil penelitian dan 

menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti 

serta bab ini membahas tentang konsep dasar sistem, konsep dasar 

sistem informasi, pengertian asuransi kendaraan, pengertian basis 

data, pengertian SQL, pengertian java, pengertian UMLdan metode 

pengembangan sistem. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang 

Sejarah Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur 

Organisasi, Uraian Kerja, serta Data yang Digunakan untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian,  

meliputi analisis masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil 

solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis 

kelayakan sistem yang diusulkan serta perancangan sistem yang 



berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan 

membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 

         BAB 1V  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berupa Implementasi Sistem yang dirancang oleh penulis dan 

Membahas tentang desain Sistem  

         BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada    

Bab IV dan saran dari hasil penemuan penyusun selama 

melaksanakan praktek kerja lapangan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


