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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi 

manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat 

memberikan proteksi terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, harta benda maupun 

kematian. Salah satu kebutuhan hidupyang tak kalah penting di era globalisasi ini 

adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Hal inilah yang mendorong berkembang 

pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan 

keselamatan hidupnya. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan 

perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya 

pada saat sekarang ini yaitu Kecelakaan Diri (personal accident). 

Seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri 

asuransi. Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis 

yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi 

maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan . 

Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang 

polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga 

memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada 

dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi melalui penarikan premi bagi 

pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi akan di investasikan lebih lanjut di 
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bidang bidang bisnis yang produktif. Investasi tersebut akan sangat berperan dalam 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin 

cepat maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan 

layanan yang cepat, efisien dan efektif. 

PT. AJB Bumiputera 1912 didalam sistem data agen ini pada pengolahan data 

saat ini masih melakukan proses pengolahan data secara manual sehingga 

pendokumentasian data masih berbentuk berkas atau data print dan terjadi 

penumpukan arsip yang akhirnya menyulitkan dalam pencarian data sehingga 

mempersulit dalam pengambilan keputusan. 

Alternatif lain dalam mengatasi masalah tersebut salah satunya yaitu dengan 

mengadakan penelitian tentang sistem pengolahan data agen pada PT. AJB 

Bumiputera 1912, pengolahan data agen tersebut akan menggunakan suatu bahasa 

pemrograman Borlan Delphi7 dan MySql supaya administrasi dapat bekerja secara 

cepat, tepat dan aman, serta pada akhirnya menghasilkan sistem pengolahan data agen 

yang dibutuhkan oleh  PT. AJB Bumiputera 1912 yang dapat dikerjakan tepat waktu, 

serta informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga peneliti memilih 

judul “Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Agen Pada PT. AJB 

Bumiputera 1912”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat merumuskan suatu permasalahan yang akan dijadikan dasar penyusunan kerja 

lapangan yaitu “Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data agen pada 

PT AJB Bumiputera?” 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang 

dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Sistem ini dibatasi pada sistem informasi pengolahan data agen pada PT. AJB 

bumiputera 1912. 

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

3. Perancangan sistem hanya akan menggunaka bahasa pemograman Borland 

Dhelphi 7.0. 

1.4. Keaslian Penelitian 

Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan khusus nya di PT AJB 

bumiputera 1912, belum ada yang mengangkat tentang system pengolahan data agen 

mengunakan, dengan menggunakan aplikasi Borland Delphi 7.0 dan My SQL sebagai 

database nya. Adapun perbedaan penelitia dengan penelitian terdahulu sebagai 

berikut : 
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1. Rahmat Gunawan, dkk (2008), meneliti tentang sistem informasi pengolahan 

data kepegawaian pada PT Sigap Panca Marga,dalam menentukan gaji kariyawan 

yang berdasarkan absensi perusahaan kesulitan dalam melakukan perhitungan 

penggajian dikarnakan pendataan kariyawan dan absensi masih menggunakan 

aplikasi perkantoran sehingga mempersulit dalam memanajemen data dan 

informasinya dengan demikian dibuatlah sistem berbasi web yang bertujuan untuk 

mempermudah pihak perusahaan dalam memanajemen data dan informasi 

kepegawaian. 

2. Fatchul Muflich (2011), meneliti tentang pengembangan sistem informasi 

berbasis web untuk pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(P2M) di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, pengolahan data masih 

dilakukan secara konvesional,sistem masih menggunakan cara dalam mengumpulkan, 

menyimpan, dan mengelolah data P2M, sistem manual tersebut telah mengakibatkan 

beberapa permasalahan, diantaranya beban kerja yang berlebih bagi administrator 

untuk mengelolah data dan mengakses data maka akan dibuat sistem pengolahan data 

berbasis web. 

Berdasarkan dari penelitian pertama tentang sistem informasi pengolahan data 

kepegawaian pada PT Sigap Panca Marga yang akan dibuat aplikasi pengolahan data 

menggunakan web, dan penelituan kedua tentang pengembangan sistem informasi 

berbasis web untuk pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(P2M) di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret yang akan dibuat sistem 
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menggunakan web, dan penelitian yan diambil oleh peneliti ini adalah perancangan 

sistem informasi  pengolahan data agen menggunakan sistem aplikasi borlad Delphi. 

1.5. Manfaat yang diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sistem baru yang dapat membantu admin dalam proses pengolahan 

data agen.. 

2. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran 

tentang sistem informasi pengolahan data agen. 

1.6. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu admin dalam pengolahan data 

agen di PT AJB Bumiputra 1912 menganalisis dan merancang sebuah sistem 

pengolahan data agen berdasarkan pengolahan data agen teria di PT AJB Bumiputra 

1912 yang dapat menjadi solusi untuk membantu dalam proses pengambilan 

keputusan. 

1.7. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan terdahulu antara lain: 

1. Ivandhy Setya Rachman (2010), meneliti tentang sistem informasi pengolahan 

data skripsi program studi sistem informasi universitas muria kudus,sistem ini 

dirancang dengan menggunakan pemodelan UML, sedangkan bahasa pemograman 

menggunakan PHP dan databse menggunakan MySQL. 
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2. Rhesa Beni Khusuma (2013), meneliti tentangsistem informasi pengolahan 

data siswa pada LPK Taruna Darma Denpasar, sistem ini dilaksanakan untuk 

mempermudah pihak administrasi khususnya pada pendaftaran, calon siswa, 

pembayaran, penjadwalan, penilaian, serta mencetak semua sertifikat siswa setelah 

kegiatan belajar mengajar, sistem ini akan dirancang menggunakan UML, bahasa 

pemograman Visual Foxpro 9.0 dan SQL server 2000. 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Perancangan Sistem Informasi Penolahan data 

Agen, Waterfall, Flowchart, DFD, ERD, My SQL, Delphi. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri 

oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah pengolahan 

data agen  pada PT AJB Bumiputera, Metodologi penelitian, Waterfall, My SQL, 

Flowchart sistem yang berjalan, Rancangan UML, dan Rancangan Form. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. Simpulan 

dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


