
 
 

 
 

RANGKUMAN TUGAS AKHIR 

 

 

SISTEM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN NASABAH BARU 

ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) 

BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG TULUNGAGUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

ANNAFII’ NURHIDAMUTIA 

NIM : 2013410993 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2016 
 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan perusahaan-perusahaan asuransi di luar negeri berkembang sudah 

sangat baik karena asuransi telah dianggap sebagai gaya hidup masyarakat baik dari 

kalangan bawah maupun kalangan atas, sedangkan di Indonesia asuransi masih 

dianggap sesuatu yang mewah karena sebagian besar pemakai jasa asuransi adalah 

kalangan menengah ke atas. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran diri 

masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa mereka menyebabkan banyak 

berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia.  

Asuransi merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan uang atau pun 

menginvestasikan. Perusahaan asuransi itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang perasuransian dengan cara seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan untuk 

mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka di masa yang akan datang.  

 Dalam hal ini masyarakat di luar sana masih kurang faham dan bahkan tidak tahu 

bagaimana cara untuk mendaftarkan diri nya untuk mengikuti asuransi tersebut. Mereka 

beranggapan mengikuti asuransi itu ribet dan susah.  

Salah satu perusahaan asuransi yang terpercaya dan sudah bertahun-tahun 

menjalankan usahanya yaitu perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB 

Bumiputera 1912). Perusahaan asuransi ini telah dipercayai oleh masyarakat di luar 

sana, mulai dari kalangan atas hingga kalangan menengah. Kinerja nya dalam bidang 

asuransi sudah tidak dipandang sebelah mata. Perusahaan ini juga sudah memiliki 

banyak cabang di berbagai plosok Indonesia.  

Berdasarkan uraian dan masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912), dengan judul : 

“Sistem dan Prosedur Pendaftaran Nasabah Baru Asuransi Jiwa pada Asuransi 

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Kantor Cabang Tulungagung” 

 

I. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran nasabah baru pada Asuransi Jiwa  

Bersama (AJB) Bumi Putera 1912. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam prosedur pendaftaran 

nasabah baru pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala dalam prosedur pendaftaran nasabah baru pada Asuransi Jiwa 

Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.  

1.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Media untuk belajar menyusun laporan tugas akhir yang baik 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. 

b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur pendaftaran 

nasabah baru yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera 1912. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi dan sumber informasi bagi peneliti, mengenai 

prosedur pendaftaran nasabah baru asuransi jiwa. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Memperoleh masukan guna memperbaiki kesalahan yang terjadi di 

perusahaan.
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b. Membantu dalam berbagai aktivitas dalam perusahaan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yaitu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunkan metode pengumpulan data sekunder dan metode interview. Metode 

pengumupulan data sekunder itu berupa data yang diperoleh dari sumber yang 

sudah ada. Sedangkan metode interview di dapat dengan dilakukannya wawancara 

atau bertemu langsung dan menanyakan beberapa hal kepada narasumber atau 

terhadap sumber informasi. 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, karena menjelaskan /  

mendiskripsikan tentang prosedur pendaftaran nasabah baru asuransi jiwa di AJB 

Bumiputera 1912 kantor cabang Tulungagung. 

 

III. SUBJEK PENELITIAN 

AJB Bumiputera 1912 didirikan di Magelang, 12 Pebruari 1912 oleh 3 (tiga) orang 

guru pada jaman Hindia Belanda, merupakan perusahaan asuransi terbesar dan tertua di 

Indonesia. Ketika didirikan pada tahun 1912 dengan nama Onderlinge 

Levensverzekering Maatschappij Perserikatan Guru Hindia Belanda (OL.Miij PGHB) 

oleh M.Ng Dwidjosewojo, M.Adimidjodo dan M.K.H. Soebroto. OL.Miij PGHB yang 

kemudian berubah nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, memulai 

usahanya dengan lima orang Pemegang Polis , yaitu tiga orang pendiri ditambah dengan 

2 orang anggota guru PGHB.AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya dengan modal 

awal nol sen. Dengan demikian, perusahaan asuransi ini berbentuk onderling atau 

mutual (Usaha Bersama), karena perusahaan dapat didirikan tanpa harus menyediakan 

modal lebih dahulu. 

IV. RINGKASAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Persyaratan Pendaftaran 

Calon nasabah baru yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai nasabah asuransi 

jiwa harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pendaftaran. 

Syarat-syarat tersebut antara lain : 

1. Calon nasabah diharuskan memiliki nomor hp. Hal ini diharuskan agar 

komunikasi antara agen dengan calon nasabah dapat berjalan lancar dan 

mempermudah agen untuk segera memproses pendaftaran tersebut. 

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan aslinya. Calon 

nasabah diharuskan menunjukkan KTP, karena hal ini akan menunjukkan 

domisili asli calon nasabah tersebut, dan juga mempermudah agen untuk 

sewaktu-waktu mendatangi tempat tinggal calon nasabah untuk melakukan 

prospek. 

3. Foto copy buku rekening. Buku rekening disini terserah dari bank apa 

pun.Calon nasabah diwajibkan memiliki buku rekeng karena buku rekening 
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ini digunakan untuk pengiriman nominal atas polis yang akan diterima calon 

nasabah. 

4. Calon nasabah diharuskan mengisi form Surat Permintaan Asuransi Jiwa 

(SPAJ) dan harus diisikan sesuai dengan apa yang ada pada SPAJ dan 

persyaratan sebelumnya. 

 

Berikut ini adalah prosedur dalam pendaftaran nasabah baru asuransi jiwa : 

1. Calon nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi form SPAJ yang 

sudah ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912. 

2. Setelah sudah dilengkapi semua, SPAJ diserahkan kepada agen. 

3. Setelah agen menyerahkan SPAJ kepada pegawai administrasi, kemudian 

pegawai administrasi  membuat kwitansi premi atas pengajuan SPAJ 

tersebut. 

4. Kwitansi premi tersebut diserahkan ke bagian tenaga teknik untuk 

dilakukan pengecekan atas data calon nasabah tersebut. 

5. Setelah pengecekan selesai, baru diserahkan ke kasir untuk dilakukan 

tahap berikutnya yaitu proses dimasukkan ke dalam lembar buku kas. 

6. Setelah pada bagian kasir sudah melakukan proses yang dilakukannya, 

tahap selanjutnya yaitu diserahkan ke bagian layanan dan kwitansi tersebut 

akan dicetak dalam bentuk sertifikat atau polis. 

 

A.  BAGIAN YANG TERKAIT 

 Bagian yang terkait dalam prosedur pendaftaran ini yaitu : 

1. Nasabah 

Nasabah yaitu orang yang akan mendaftarkan dirinya untuk ikut dalam 

salah satu produk asuransi yang telah ditawarkan oleh agen atau pun 

supervisor.  

2. Agen 

Agen yaitu orang yang bertugas mencari dan melayani nasabah yang 

akan mengajukan asuransi kemudian menawarkan produk asuransi 

jiwa. Selain itu agen juga melayani nasabah dalam pembayaran premi 

serta melakukan penagihan premi ke nasabah-nasaba dan juga 

melakukan pengecekan dokumen-dokumen yang telah di isi oleh  

nasabah. 

3. Supervisor 

Supervisor yaitu orang yang mengawasi aktivitas agen dalam mencari 

nasabah kemudian memeriksa SPAJ yang telah diberikan oleh agen. 

Setelah itu mengesahkan dokumen-dokumen yang diserahkan agen, 

dan  memeriksa kembali dokumen  kelengkapan yang berasal dari 

nasabah 

4. Bagian Administrasi 

Bagian Administrasi yaitu orang yang menginput data nasabah untuk 

membuat dokumen polis, membuat kuitansi premi (KP) lalu menerima 

dan mencatat premi dari nasabah yang selanjutanya  dicatat 

berdasarkan no polis masing-masing nasabah, kemudian uangnya di 

serahkan ke kasir 

5. Kasir 
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Kasir yaitu orang yang menerima uang premi nasabah yang diterima 

dari bagian  administrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam lembar 

buku kas 

6. Bagian Layanan 

Bagian layanan yaitu orang yang bertugas untuk membuat dokumen 

polis yang telah diinput pada bagian administrasi. 

 

B. DOKUMEN YANG TERKAIT 

 

 Dokumen yang terkait tentang pendaftaran ini yaitu : 

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) 

Yaitu sebuah formulir pengajuan asuransi yang harus dimiliki oleh 

seseorang yang akan mengikuti asuransi jiwa. Dalam SPAJ harus 

terdapat : 

1.  Nama tertanggung, pemegang polis, dan beneficiary 

2.   Status seperti hubungan keluarga, pekerjaan dan tingkah laku 

3.   Usia 

4.  Alamat 

5.   Premi yang dibayarkan 

6.   UP yang diterima 

7.   Program asuransi yang diikuti 

 

2. Kwitansi Premi 

Kwitansi premi merupakan tanda bukti bahwa calon nasabah telah 

melakukan pembayaran untuk pendaftaran asuransi jiwa tersebut. 

3. Sertifikat Polis 

 Sertifikat polis merupakan dokumen tertulis yang diterbitkan oleh 

penanggung yang berisi perjanjian asuransi antara penanggung 

dengan pemegang polis. 

4.2 Kendala – Kendala Dalam Pendaftaran 

 

Begitu juga dengan pendaftaran nasabah baru asuransi jiwa pada AJB   

Bumiputera 1912.Berikut merupakan kendala dari pendaftaran tersebut, yaitu: 

1. Calon nasabah tidak memiliki nomor handphone. Hal ini merupakan 

kendala dalam pendaftaran. Jika calon nasabah tidak memiliki nomor 

handphone maka sulit bagi agen untuk memproses atau menghubungi 

calon nasabah yang ingin ikut dalam asuransi. 

2. Calon nasabah tidak memiliki buku rekening. Biasanya ini terjadi pada 

masyarakat kalangan bawah yang tidak menabung di bank dan oleh 

sebah itu tidak memiliki buku rekening. Buku rekening ini penting 

untuk penransferan dana yang telah disepakati dalam asuransi ini jika 

calon nasabah ini telah menjadi pemegang polis atau tertanggung. 

3. Calon nasabah sulit ditemui. Biasanya ini terjadi karena nasabah yang 

awalnya komunikasi dengan agen dan sudah janji bertemu dengan 

agen namun tiba-tiba nasabah tidak memberikan kabar kepada agen. 

Hal ini juga merupakan kendala dari pendaftaran ini. 
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5.3 Upaya Mengatasi Kendala Pendaftaran 

Upaya yang dilakukan oleh pihak asuransi jika ada kendala-kendala yang 

terjadi pada proses pendaftaran yang sudah dijelaskan di atas maka upaya yang 

dilakukan yaitu dengan sosialisasi. Sosialiasi disini berartikan bahwa agen 

menjelaskan sedetail mungkin syarat-syarat untuk menjadi seorang nasabah 

baru asuransi jiwa. Dengan agen menjelaskan sedetail mungkin tentang syarat-

syarat tersebut, tentunya calon nasabah baru tidak akan melakukan hal-hal yang 

menghambat proses pendaftaran. Sosialisasi ini juga mempermudah bagi calon 

nasabah untuk bebas bertanya tetang segala proses dan prosedu dalam 

pendaftaran ini. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan 

yaitu: 

1. Prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 yaitu 

dengan alur flowchart. 

2. Sistem yang digunakan masih menggunakan manual yaitu masih dengan 

pengisian SPAJ secara diisi dengan tulisan tangan.  

3. Beberapa kendala masih menghambat prosedur dalam pendaftaran nasabah 

baru pada AJB Bumiputera 1912. Kendala tersebut yaitu calon nasabah 

tidak memiliki nomor handphone, calon nasabah tidak memiliki buku 

rekening, calon nasabah sulit ditemui. 

4. Upaya yang dilakukan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 hanya dengan 

upaya sosialisasi. Sosialisasi disini pihak agen menjelaskan persyaratan 

pendaftaran untuk menjadi calon nasabah dan menjelaskan tentang produk-

produk asuransi jiwa. 

 

5.2 Saran 

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis 

terhadap penelitian tentang sistem dan prosedur pendaftaran pada AJB Bumiputera 

1912, yaitu: 

1. Prosedur pendaftaran nasabah baru yang ada pada AJB Bumiputera 

semestinya dipersingkat atau bagian yang ada pada flowchart sedikit jadi 

prosesnya tidak terlalu lama. 

2. Pengisian form SPAJ seharusnya menggunakan metode online langsung 

dari website, hal ini lebih mudah dan lebih cepat. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak asuransi untuk menyelesaikan 

kendala-kendala semestinya tidak hanya dengan sosialisasi, melainkan 

dengan diadakan seminar atau workshop tentang asuransi. 
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