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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian

kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian

besar yang belum terjadi. Dari pengertian asuransi ini dapat disimpulkan bahwa

asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau

bisnis dimana perlindungan finansial (ganti rugi) untuk jiwa, properti, kesehatan

dan lain sebagainya. Sehingga mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian

yang tidak dapat diduga dan dapat terjadi, seperti kematian, kehilangan, kerusakan

atau sakit, dimana hal ini melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam

jangka waktu tertentu (Salim,2007).

BRIngin Life merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia

(BRI) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan dan pensiunan. Dalam

hal ini BRIngin Life telah bekerjasama dengan BRI dalam memenuhi asuransi

jiwa bagi pemimjam kredit/modal usaha di BRI. Namun dalam perkembangan

selanjutnya mengingat akan kebutuhan jasa asuransi yang meliputi :  asuransi

jiwa, kesehatan, program dana pensiun dan pendidikan, maka bisnis BRIngin Life

merambah pasar di luar BRI   untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik

secara individu  maupun kumpulan.

Dalam menentukan produk asuransi sering terjadi masalah-masalah yang

dihadapi oleh agen asuransi maupun calon nasabah, adapun masalah-masalah

yang sering dihadapi oleh agen asuransi sebagai berikut : selama ini metode yang

digunakan oleh agen asuransi adalah metode oral survey, dimana metode ini

banyak menguras waktu dan kurang efektif diterapkan untuk mendapatkan calon

nasabah. Sedangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon nasabah sebagai

berikut : calon nasabah tidak memahami apa itu asuransi dan juga nasabah susah

dalam memahami produk asuransi yang ditawarkan. Untuk itu diperlukan suatu

sistem yang dapat mempermudah pekerjaan agen asuransi dalam mendapatkan
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calon nasabah dan juga mempermudah nasabah dalam memahami apa itu asuransi

dan produk-produk asuransi yang akan dipilihnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan suatu sistem yang dapat

membantu nasabah dalam menentukan produk asuransi yang diinginkannya,

dengan memperhitungkan kriteria-kriteria yang digunakan. Untuk aplikasi

perhitungan dalam pengambilan keputusan ini digunakan metode SMARTER

(Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Ranks)

Metode SMARTER merupakan modifikasi dari metode SMART (Simple

Multi-Attribute Rating Technique) yang diusulkan oleh Edwards dan Baron

(1994), dimana kedua metode ini digunakan untuk menentukan bobot dari setiap

kriteria. Pembobotan pada metode SMARTER menggunakan range antara 0

sampai 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada

masing-masing alternatif. Pada metode SMARTER, bobot dihitung dengan

menggunakan rumus pembobotan Rank-Order Centroid (ROC). ROC ini

didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria.

Pada penelitian sebelumnya, Tita (2007) telah berhasil meneliti tentang

penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan metode SMARTER.

Penelitian membuktikan bahwa metode ini menghasilkan kesejahteraan yang

dapat menjadi pertimbangan pengambil keputusan (decision maker) dalam

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya diperkuat

oleh Rita (2008) melalui Sistem Pendukung Keputusan untuk Bangunan Sejarah

yang perlu Revitalisasi menggunakan metode SMARTER. Penelitian ini

membuktikan bahwa metode ini menghasilkan keputusan untuk bangunan sejarah

yang perlu di revitalisasi.

Dengan adanya sistem pendukung keputusan yang akan dibangun ini,

diharapkan dapat mempermudah dan mendukung dalam pengambilan suatu

keputusan untuk menentukan produk asuransi yang diinginkan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah meninjau permasalahan diatas dapat diambil suatu rumusan masalah

yaitu, bagaimana menentukan produk asuransi jiwa yang tepat bagi nasabah melalui

pembangunan aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode SMARTER.
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1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah

dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan. Batasan-batasan dalam penelitian

ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pimpinan

Asuransi BRIngin Life adalah sebagai berikut :

1. Produk Asuransi Jiwa yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut,

a. BRIngin Purnadana, untuk pensiunan.

b. BRIngin Eksekutif, untuk investasi.

c. BRIngin Danasiswa, untuk pendidikan.

d. BRIngin Protek, untuk kesehatan dan investasi.

e. BRIngin Investama, untuk kesehatan dan investasi.

f. BRIngin DanaDwiguna, untuk pensiunan.

2. Kriteria-kriteria yang menentukan asuransi sebagai berikut,

a. Kriteria Umum : Usia, Pekerjaan, Pendapatan atau Gaji, Jenis

Kelamin, Status

b. Kriteria Khusus : Kebiasaan, Kesehatan, Info Penyakit, Kondisi

Nasabah Wanita, Riwayat Keluarga

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang teknologi informasi

berbasis sistem pendukung keputusan dalam memberikan solusi yang tepat untuk

memilih produk asuransi bagi nasabah berdasarkan kriteria yang digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan memudahkan dalam pemahaman

permasalahan secara detail dari Laporan Tugas Akhir. Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir antara lain terdiri dari :
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Berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini yang meliputi : latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan

dalam pembuatan aplikasi. Menjelaskan uraian Tugas Akhir mulai dari

teori tentang Sistem Pendukung Keputusan, Metode SMARTER dan Profil

Asuransi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang tahapan penelitian, tahapan pengumpulan data, analisa

kebutuhan sistem, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian

sistem dan waktu penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Membahas metode perancangan perangkat lunak yang dipakai. Pada

bagian ini juga memuat hasil  perancangan yang merupakan terjemahan

kebutuhan perangkat lunak yang meliputi struktur data, rincian prosedur

dan antar muka yang akan dibuat.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi sistem pendukung

keputusan untuk menentukan produk asuransi dan pengujian sistem serta

kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembuatan laporan

Tugas Akhir ini untuk penelitian selanjutnya.


