
ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

64 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PELAYANAN KLAIM PRODUK…  DEVI PERMATASARI  

BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama Praktik Kerja 

Lapangan di PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya dan berdasarkan pada hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bagian terakhir dari Tugas Akhir 

ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang ditujukan kepada PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya selama menjalani Praktik Kerja Lapangan 

yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.  

 

4.1 Kesimpulan 

 

 Pada laporan kali ini telah membahas mengenai pelayanan 

pencairan uang klaim pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya dan 

kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut: 

1. PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya menerapkan pelayanan prima 

atau excellence service dalam memberikan pelayanan klaim. 

2. Penerapan pelayanan prima tersebut dilihat dari kegiatan sebagai 

berikut: memberikan pelayanan komunikatif, pelayanan yang cepat, 

serta keramahan dalam penyampaian layanan. 

3. Dalam memberikan pelayanan komunikatif sebagai bagian dari 

pelayanan prima, perusahaan menerapkan aksi sebagai berikut: 

paparan tata cara klaim yang tepat dan akurat, penanganan keluhan 

nasabah klaim dengan tepat dan akurat. 

4. Salah satu unsur lain dalam memberikan pelayanan prima, perusahaan 

juga menerapkan aksi berikut ini dalam  memberikan pelayanan yang 
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cepat: pola pelayanan klaim yang cepat dan mudah, serta proses 

pencairan uang klaim yang cepat. 

5. Dalam keramahan penyampaian layanan, aksi yang diberikan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut: petugas klaim menggunakan 

bahasa yang sopan, dan murah senyum ketika melayani klaim. 

6. Melalui penerapan pelayanan prima yang telah dilakukan PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya, diharapkan untuk mampu 

menjaga kepuasan serta loyalitas dari nasabah perusahaan. 

7. Menjalin hubungan jangka panjang antara nasabah dengan perusahaan 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya sehingga menciptakan 

kepuasan nasabah yang kemudian dapat memberikan masukan dan 

aspirasi untuk perusahaan sebagai wujud dari perbaikan dimasa yang 

akan datang. Selain itu juga terciptanya loyalitas yang ada dibenak 

nasabah sehingga dapat membentuk keuntungan dari kedua belah 

pihak. 

 

4.2 Saran 

 

 Adapun saran yang diberikan kepada perusahaan agar dapat 

bermanfaat, adalah sebagai berikut: 

1. PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya harus dapat lebih 

memaksimalkan pelayanannya dengan  menerapkan pelayanan prima 

atau excellence service secara lebih baik agar dapat membuat nasabah 

semakin puas dengan kinerja pelayanan. Selain itu juga dapat 

meminimalisir tingkat komplain dari nasabah akibat pelayanan yang 

kurang memuaskan.  

2. PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya harus mampu untuk tetap 

menjaga loyalitas yang telah tercipta pada tiap nasabah perusahaan. 

Loyalitas akan tercipta salah satu diantaranya adalah dengan 

melakukan follow-up kepada nasabah perusahaan setiap beberapa 

bulan sekali untuk memantau apakah masa aktif polis asuransi masih 
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berlaku atau tidak. Follow up tersebut tidak dilakukan saat tahun 

pertama menjadi nasabah tetap PT. Jasaraharja Putera, follow-up 

tersebut harus dilakukan setiap tahun, meskipun masa aktif polis 

nasabah hampir habis, follow-up tetap harus dilakukan agar 

perusahaan memiliki image pelayanan yang positif. Selain itu dalam 

memberikan pelayanan klaim, petugas klaim harus benar benar 

memberikan pengabdian dalam melayani nasabah klaim. Dalam hal 

tersebut berarti petugas klaim harus benar benar ikhlas dan tidak berat 

hati dalam memberikan pelayanan. Petugas klaim biasanya terlihat 

bersikap seolah olah terpaksa ramah dan sopan dihadapan nasabah. 

Dalam memberikan pelayanan seharusnya petugas klaim memang 

diharuskan untuk benar benar menunjukkan sikap yang sopan dan 

ramah tersebut tanpa paksaan seolah memang begitulah pembawaan 

sikap si petugas klaim. Dengan menerapkan sedikit saran tersebut, 

maka diharapkan nasabah akan semakin puas dengan kinerja 

pelayanan perusahaan yang kemudian akan menciptakan loyalitas 

serta hubungan jangka panjang. Dengan menjaga loyalitas tersebut 

kemudian akan dapat memberikan keuntungan dari segi perusahaan 

yaitu berupa profit yang maksimal dan tidak menurun.  
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