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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

PT Asuransi Jiwasraya (persero) atau yang lebih dikenal dengan 

jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa. Asuransi jiwasraya 

(persero) adalah satu-satunya perusahaan asuransi milik negara, yang 

memberikan jaminan faedah asuransi dihari tua, meninggal dunia, serta 

kesehatan dan kecelakaan 

Setiap organisai atau lembaga mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai. Salah satu faktor kelancaran tujuan organisai adalah tersedianya 

data dan imformasi yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pemutusan dan 

mengurus dokumen-dokumen masuk apabila calon pemenang polis yang 

ingin mengikuti asuransi atau pengurus dokumen untuk kepentingan 

perusahaan dalam keperluan asuransi. Salah satusumber data adalah 

dokumen untuk melancarkan keperluan administrasi. Dokumen tersebut 

digunakan untuk melancarkan intern ( Pengunaan data dan imformasi 

untuk keperluan perkenjaan dalam kantor) dan untuk keperluan ekstern 

(Pelayanan kepada masyarakat atau nasabah ). 

Selain itu administrasi juga berfungsi sebagai rangkaian penataan 

dalam perkerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi 

mempunyai andil yang cukup penting bagi setiap kegiatan kantor. 

Administrasi juga dilengkapi dokumen yang tersimpan secara sistematis 

agar ketika diperlukan dapat dipertanggung jawabkan.  
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Pengolalaan administrasi pada suatu kantor berbeda satu sama 

lainya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi persamaan 

pada prosedur. Semua prosedur bertujuan agar kegiatan administrasi 

berjalan sebagai mana mestinya, karena dalam administrasi diperlukan 

keputusan akan terjadi pihak asuransi dan nasabah.  

Administrasi secara umum didefinisikan secara proses kerja dengan 

melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.  

 Administrasi juga diartikan sebagai proses kerja yang akan 

diartikan sebagai proses kerja yang berupa penghimpunan, pencatatan, 

pengolahan, pengandaan, penyimpananm pemeliharaan, penyusutan dan 

pemusnahaan. Dalam dokumen menyortir adalah untuk menghindari 

kesalahan peletakan yang akan berakibat fatal, maka sebelum melakukan 

peletakan kedalam tempat penyimpanan sebaiknya dilakukan 

pengelompokan dokumen berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. 

Dengan dilakukan langkah ini akan dapat mempermudah proses perletakan 

dokumen berdasarkan klafikasi dan urutan yang sudah ditentukan. Sistem 

penyimpanan dokumen adalah sistem yang dipergunakan pada 

penyimpanan dokumen agar mudah kinerja penyimpanan dapat diciptakan 

dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan 

cepat dimana dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. 

 Sistem penyimpanan data dokumen pada prinsipnya adalah 

menyimpan berdasarkan kata tangkap dari dokumen yang disimpan baik 

berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Dengan 
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adanya aktifitas administrasi, maka suatu organisasi mempunyai pusat 

ingatan, dan sebagai sumber imformasi yang akan melancarkan 

perkembangan organisasi perusahaan dalam pengelohaanya dengan tujuan 

supaya dokumen atau keperluan dalam administrasi dapat disajikan 

dengan tepat. Mengingat pentingnya dokumen dalam administrasi yaitu 

sebagai yaitu sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. 

Dalam pengambilan keputusan tergantung pada tersedianya data yang 

telah disimpan, serta ketetapan penemuan dokumen dalam administrasi 

perlu adanya prosedur pengelolahan dokumen.  

 Asuransi menurut Salim Abbas (2005 : 2) yaitu lembaga tempat 

penampungan resiko-resiko. Perjanjian tanggung menanggung yang terjadi 

salah pihak tertanggung mengajukan keikutsertaan dalam asuransi. 

Tertanggung diwajibkan membayar sejumlah iuran yang ditetapkan 

sebesar masing-masing yang disebut premi. Pada prosesnya administrasi 

data dokumen yang telah masuk diproses melalui tahapan-tahapan tertentu 

dalam menjalankan aktifitasnya, sepeti yang ada pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (persero) kantor wilayah Pekan Baru. Namun kenyataan 

menunjukan bahwa pengelolahaan administrasi asuransi pada PT. 

Asuransi Jiwasraya (persero)   kantor wilayah pekan baru menghadapi 

masalah yaitu sering sering kali dokumen tidak dapat ditemukan kembali 

apabila dibutuhkan, hal tersebut terjadi karena kurang ketelitian petugas 

dalam memasukan dokumen. Sehingga tidak disimpan pada penyimpanan 

dokumen yang sebenarnya, kurangnya tempat penyimpanan sehingga 
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banyaknya outner yang berserakan ( tidak terata rapi dalam rak arsip atau 

almari arsip). 

 Dengan demikian pengelolahaan administrasi pada PT Asuransi 

Jiwasraya (persero) Kantor wilayah Oekan Barubelum sesuai kaedah yang 

berlaku dalam penanganan pengelolaan administrasi. 

 PT. Asuransi Jiwasrya (persero) kantor wilayah pekan baru 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

asuransi jiwa. Di PT Asuransi Jiwasraya (persero) kantor wilayah Pekan 

baru sendiri terdapat  pengelolaan administrasi dokumen seperti : Prosedur  

penerimaan surat masuk, mengklafikasi dokumen, penyimpanan dokumen, 

Prosedur dokumen keluar. Sehingga hal tersebut dapat mengelola 

administrasi  dokumen dengan benar dalam PT Asuransi Jiwasraya 

(persero) kantor wilayah pekan baru. Berikut merupakan data surat masuk 

dan surat keluar pada setiap tahunya. 
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Tabel.1.1.Data dokumen surat masuk dan surat dokumen 

keluarTahun 2015 sampai 2017 

PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru 

No. Tahun Dokumen surat masuk Dokumen surat keluar 

1 2013 680 330 

2 2014 720 405 

3 2015 855 430 

4 2016 905 560 

5 2017 1120 680 

     Sumber Data: PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekan 

Baru. 

Berdasarkan data diatas tersebut, dapat diketahui  prosedur penerimaan 

surat masuk dalam PT Jiwasraya (persero) Kantor wilayah pekanbaru 

mencapai ribuan, dan prosedur surat keluarnya mencapai ratusan 

pertahuanya.Sehingga  dengan banyaknya prosedur surat masuk dan prosedur 

surat keluar pertahunya, maka hal tersebut dapat menyebabkan  suatu 

penghambatan dalam pengelolaan administrasi dokumen asuransi. Oleh sebab 

itu pengelolaan administrasi dokumen asuransi sangat dibutuhkan dalam 

pelayanan pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor wilayah Pekan baru. 

   Maka berdasarkan hal tersebut penulis menjadi termotivasi 

mengambil judul tugas akhir mengenai prosedur penerimaan surat masuk dan 

surat keluar yang diterapkan. Pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor 

Wilayah Pekanbaru yaitu: “PENGELOLAAN ADMINISTRASI 
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DOKUMEN PADA PT JIWASRAYA (PERSERO) KANTOR 

WILAYAH PEKANBARU” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemuskan diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah adalah: 

 Bagaimana prosedur pengelolaan administrasi dalam menangani dokumen 

pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor wilayah pekanbaru’ 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Segala aktivitas yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, 

sehingga penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan 

prosedur pengelolaan administrasi yang meliputi: 

1. Pengelolaan administrasi dokumen 

2. Mengklafikasi dokumen  

3. Penyimpanan dokumen  

4. Prosedur dokumen dan pemusnahan dokumen 

5. Prosedur dokunmen surat (masuk) dan surat (keluar) 

2. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka manfaat penulisan ini 

adalah: 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam hal 

pengelolaan administrasi dokumen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru. 
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b. Memberikan informasi yang relevan Mengenai Pengelolaan dalam 

administrasi dokumen Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor 

Wilayah Pekanbaru. 

c. Memberikan pedoman atau acuan yang dapat berguna di masa yang 

akan datang bagi pembaca. 

D. Metode Penelitian  

Sumber dan Jenis Data 

Teknik pengumpulan data sangat penting bagi penulis untuk 

memperoleh data yang dinginkan ada pun jenis data yang digunakan 

oleh penulis dalam ini, yaitu: 

1. Data primer. 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Diambil dan catatan 

pertama kalinya marzuki, (2006 : 55) Data primer dalam penelitian ini 

diproleh dari PT. Asuransi Jiwasraya (persero) PekanBaru yang 

menjadi objek penelitian melalui wawan cara. 

2. Data sekunder 

Data yang diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti marzuki, 

(2006: 56) Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya 

dan merupakan data yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Data 

dikumpulkan dibuku buku-buku yang mengkaji mengenai 

administrasi. Dari kata sekunder ini akan diproleh data penelitian 

pustakaan, yaitu, metode pengumpulan buku-buku yang berhubungan 

dengan penulis tugas akhir ini. 

3. Observasi langsung  
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Observasi langsung merupakan suatu tehnik pengumpulan data 

dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data-data 

yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Observasi 

dilakukan pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Pekanbaru. Dengan 

observasi penelitian memperoleh data-data yang berhubungan 

dengan tata kerja administrasi.  

4. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan bertanya  langsung kepada responden menurut Gorys keraf 

(2001:161) Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang imporman 

atau seorang autoritas (seseorang berwenang bahwa dalam suatu 

masalah). Wawancara dalam penelitian ini adalah penulis 

mengajukan pertanyaan kepada bagian administrasi pada PT. 

Asuransi Jiwasraya (persero) Pekan baru mengenai Pengelolaan 

administrasi untuk memperoleh data. 

    E. Analisis Data 

Dalam melakukan penulisan ini, metode yang digunakan 

oleh penulis adalah metode deskriftif, berupa penguraian data-data 

yang berhasil diproleh dari perusahaan kemudian dikaitkan dengan 

teori-teori yang relavan dengan pelapor dan kemudian disimpulkan  

F. Sistematika Penulisan  

  Dalam memberikn gambaran yang menyeluruh terhadap 

penelitian yang penulis lakukan, maka penulisan tugas akhir ini 
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dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab akan di bagi dalam 

beberapa sub bab pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab terdiri atas latr belakang masalah, rumusa masalah, 

tujuan penulisan, manafaat penulisan, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini terdiri atas sejarah singkat berdiri nya perusahaan, bagian 

dan unit kerja perusahaan, struktur organisasi, serta visi dan misi 

perusahaan 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Bab ini membahas tentang masalah yang sangat penting dalam 

penulisan tugas akhir, karena memuat tinjauan teori yang berisikan 

tentang pengertian sistem, pengertian sistem akuntansi, prinsip-

prinsip sistem akuntansi, pengertian asuransi pada umumnya, 

fungsi dan manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, pengertian 

asuransi jiwa, pengertian klaim, klaim habis kontrak, syarat-syarat 

yang harus dipenuhi pada saat pengajuan klaim habis kontrak. 

Sedangkan tinjauan praktek berisikan tentang proses pembayaran 

klaim habis kontrak kepada nasabah oleh pihak perusahaan. 
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BAB IV : PENUTUP  

 Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan 

terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 


