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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan atau lembaga asuransi mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai. Salah satu faktor kelancaran tujuan perusahaan adalah tersedianya 

data dan informasi yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pemutusan dan 

mengurus dokumen-dokumen. Maka dalam hal ini perusahaan asuransi 

dituntut untuk memberikan pelayanan pada nasabah atau masyarakat dengan 

cepat, tepat dan akurat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut yaitu dengan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah seewaktu-waktu. Oleh 

karena itu perusahaan asuransi perlu menerapkan sistem informasi.  

Sistem informasi, juga disebut sebagai sistem pemprosesan data, 

merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan 

komponen baik manual berbasis komputer yang terintegrasi untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingansebagai pemakai informasi tersebut 

(Diana, 2010:4). Sistem informasi yang penting bagi perusahaan asuransi 

yaitu sistem penyimpanan arsip. Kearsipan mempunyai peranan sebagai 

“pusat ingatan”, sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang 

sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, 

pertanggung jawaban, penilaian, pengambilan keputusan dan pengendalian 

setepat-tepatnya (Barthos, 2009:2). Sistem penyimpanan arsip harus lebih 

dioptimalkan agar arsip yang ada dalam perusahaaan tidak berantakan dan 
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dapat tertata dengan baik dan rapi, sehingga dalam proses penemuan kembali 

arsip dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. 

Potensi pasar asuransi yang semangkin berkembang menciptakan 

kondisi bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan teknologi dan 

informasi. Dalam perusahaan asuransi, sistem komputerisasi arsip sangat 

penting karena arsip dalam perusahaan ini merupakan arsip yang mempunyai 

nilai kegunaan tinggi serta dapat menjadi bukti yang jelas. Sistem ini dapat 

disebut juga dengan sistem otomatisasi kearsipan. Sistem otomatisasi 

kearsipan ini sangat cocok jika diterapkan pada perusahaan yang memiliki 

kapasitas arsip yang cukup banyak, karena hal ini akan memudahkan dalam 

pengelolaan, penyimpanan, dan penemuan kembali hingga pendistribusian 

arsip kepada yang bersangkutan. Sehingga sistem ini sangat sesuai apabila 

diterapkan dalam perusahaan asuransi, karena dalam perusahaan asuransi 

terdapat berbagai dokumen yang perlu disimpan, baik dokumen polis, 

dokumen pembayaran premi, maupun dokumen klaim. 

Manfaat dari sistem otomatisasi kearsipan sendiri yaitu dapat 

membantu para pegawai perusahaan dalam pengarsipan dokumen perusahaan, 

sehingga dengan penerapan sistem tersebut dapat lebih menghemat waktu, 

tenaga, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan penemuan kembali arsip 

akan lebih cepat dan lebih mudah, sehingga memudahkan pegawai dalam 

proses pekerjaannya. Arsip dalam suatu perusahaan merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, terutama dalam 

memasuki era informasi, maka suatu perusahaan akan sulit berkembang. Arsip 

mempunyai peran dan kegunaan yang sangat besar bagi suatu organisasi atau 
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perusahaan. Arsip bukan hanya berupa kumpulan kertas dan dokumen (dalam 

arti sebagai fisik), akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kertas 

tersebut dapat memberikan informasi yang real. 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa asuransi 

jiwa. Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru sendiri 

terdapat beberapa dokumen, yaitu berupa dokumen polis, dokumen keuangan, 

dokumen pemasaran, dan dokumen pertanggungan. Sehingga hal tersebut 

dapat mempengaruhi banyaknya arsip yang ada didalam PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru. 

Tabel 1.1 :  Data  Arsip Tahun 2015-2017 di PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru. 

 

No. Tahun 

Dokumen 

Pertanggungan 

(Dokumen) 

Dokumen 

Keuangan 

(Dokumen) 

Dokumen 

Operasional 

(Dokumen) 

Jumlah 

(Dokumen) 

1. 2015 8.400 37.000 2.000 41.400 

2. 2016 12.000 39.500 1.500 53.000 

3. 2017 13.500 40.000 1.000 54.500 

Sumber: Wawancara langsung di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor  

Wilayah Pekanbaru 

 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru setiap 

tahunnya mencapai ribuan arsip. Sehingga dengan banyaknya dokumen yang 

masuk setiap tahunnya, maka hal tersebut akan mempengaruhi ruang 

penyimpanan arsip. Oleh sebab itu penggunaan sitem penyimpanan 

komputerisasi atau sistem penyimpanan berbasis elektronik sangat dibutuhkan 

dalam menunjang pelayanan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor 

Wilayah Pekanbaru. Adapun hardware yang digunakan sebagai penunjang 
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dalam proses pengarsipan elektronik di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 :  Jumlah dan Fungsi Hardware yang Digunakan dalam Proses 

Pengarsipan Elektronik di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru 

 

No. Jenis Hardware 
Jumlah 

(Buah) 
Fungsi/Kegunaan 

1. PC/Komputer 1 Sebagai alat utama dalam proses 

pengarsipan elektronik, digunakan untuk 

meng-upload berkas/dokumen ke Kantor 

Pusat melalui aplikasi SAE (Sistem Arsip 

Elektronik) 

2. Scanner 1 Sebagai alat penunjang untuk mengscan 

hardware dari berkas/dokumen yang akan di 

upload ke SAE, sehingga berkas/dokumen 

yang diterima SAE hanya dalam bentuk soft 

file 

3. Harddisk atau 

DVD/CD 

1 Harddisk ataupun DVD/CD digunakan oleh 

bagian pertanggungan untuk mem-back-up 

berkas/dokumen yang telah di upload ke 

SAE guna menjaga keamanan dari 

kehilangan atau kerusakan harware 

 

 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru yang 

melakukan proses pengarsipan kedalam SAE (Sistem Arsip Elektronik) hanya 

dilakukan oleh satu pegawai dibagian pengarsipan. 

Maka berdasarkan hal tersebut penulis menjadi termotivasi untuk 

mengambil judul tugas akhir mengenai sistem kearsipan elektronik yang 

diterapkan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru 

yaitu “SISTEM PENYIMPANAN ARSIP ELEKTRONIK DI PT. 

ASURANSI JIWASRAYA (persero) KANTOR WILAYAH 

PEKANBARU”. 

 

 



 5 

1.2.  Rumusan Masalah 

“Bagaimana sistem penyimpanan arsip elektronik di PT. Asuransi 

Jiwasraya (persero) kantor wilayah Pekanbaru?” 

1.3.  Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui sistem penyimpanan arsip elektronik di PT. 

Asuransi Jiwasraya (persero) kantor wilayah Pekanbaru.  

 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah, mengembangkan pengetahuan dalam bidang  

penyimpanan arsip elektronik serta untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

kegiatan perkantoran yang sebenarnya. 

2. Bagi Instansi 

Dapat menjadi informasi masukan agar perusahaan kedepannya 

menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan kantor. 

3. Bagi Akademik 

Untuk menambah informasi, data bagi Fakultas, khususnya 

perpustakaan sebagai referensi mahasiswa yang memerlukan dan sebagai 

bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5.  Metode Penulisan 

1. Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan  di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

kantor wilayah Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No. 341, Pekanbaru, Riau. 

Januari-Maret 2018. 

2. Metode Penelitian  
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a) Sumber dan Jenis Data 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini harus akurat, dan 

terdiri dari dua macam yaitu primer dan sekunder. 

a. Data primer 

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang 

merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data 

primer diproleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Data primer diproleh melalui observasi dan 

wawancara, data yang diproleh penulis adalah mengenai sistem 

penyimpanan arsip elektronik pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(persero) kantor wilayah Pekanbaru.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-

buku literatur yang berkaitan penulisan tugas akhir ini sebagai 

penunjang dalam penelitian, data ini didapat secara tidak langsung 

dari sumber tertulis seperti dokumen dan arsip instansi, yang 

digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.  

b) Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara : 

a. Observasi  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung mengenai sistem penyimpanan 
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arsip elektronik pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) kantor 

wilayah Pekanbaru 

b. Wawancara  

Merupakan cara tanya jawab pada kepada karyawan yang 

memiliki hubungan dengan pelaporan ini. 

c) Metode Analisa Data 

Menganalisa data atau informasi yang diperoleh penulis adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data-data yang diperoleh 

dan dibahas secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang terjadi 

diperusahaan, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang 

mendukung pembahasan. Sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan 

yang telah dikemukakan serta dengan memberikan saran yang 

diperlukan.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pembahasan permasalahan yang berkait dengan judul diatas maka 

sistematika penulisan bagi penulis terbagi ada empat bab, yaitu  sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penulisan, lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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  Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang perusahaan 

yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi dan 

aktivitas karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) kantor 

wilayah Pekanbaru. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

   Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem, kearsipan, 

jenis-jenis arsip, fungsi arsip, tujuan kearsipan,peranan 

kearsipan,prosedur penyimpanan, prosedur pencatatan arsip, 

pengarsipan arsip elektronik, media penyimpanan arsip 

elektronik, perangkat yang digunakan, pemusnaan arsipdan 

pandangan islam tentang arsip. Untuk tinjauan praktek meliputi 

sistem kearsipan, jenis penyimpanan arsip elektronik, sistem 

penyimpanan arsip elektronik, peralatan dan perlengkapan arsip, 

pengamanan dan pemeliharaan arsip, kelebihan dan hambatan 

yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan elektronik, dan 

perbedaan arsip manual dan elektronik. 

 BAB IV :  PENUTUP 

  Pada hal ini penulis menjelaskan yang berkaitan  dengan 

kesimpulan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) kantor wilayah 

Pekanbaru.      


