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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena anugerah dari-Nya penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan tentang “Pelayanan Klaim 

Produk Jasa Asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya.” Sholawat dan 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungab besar kita, yaitu Nabi 

Muhammad SAW yang telah menunjukan kepada kita jalan yang lurus berupa 

ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi 

seluruh alam semesta. 

 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada salah satu perusahaan 

asuransi terbesar di Indonesia, yaitu PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, penulis telah mendapatkan banyak 

ilmu yang telah disampaikan oleh perusahaan yang nantinya akan bermanfaat 

sebagai ilmu untuk gambaran kerja dimasa yang akan datang secara nyata. 

Dengan terselesaikannya Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis selama pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung 

sehingga dapat terealisasikannya Laporan Praktik Kerja Lapangan kali ini, yaitu 

kepada: 

1. Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. 

2. Bapak Dr. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak selaku Dekan fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga. 

3. Bapak Edwin Fiatiano, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Program Studi 

Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga. 

4. Ibu Yuyun Firdausi selaku sekretaris PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya yang telah mengijinkan penulis melakukan Praktik Kerja 

Lapangan selama tiga bulan di Divisi Marketing. 

5. Pak Didik, Pak Cony, Pak Teguh, Pak Ibnu, Pak Ari, Pak Susilo, Pak Mul, 

Bu Yuyun, Bu Rofi, Pak Ihsan, Pak Krek, Pak Hermanus dan seluruh staff 
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PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya yang selama ini telah membantu 

dan membimbing penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

6. Kepada keluarga saya terutama Ibu, Ayah dan Adek serta keluarga besar 

saya terima kasih atas doa dan dukungan serta semangat yang telah 

diberikan selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

7. Kepada teman-teman Manajemen Pemasaran angkatan 2013 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan 

dukungan dan meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi penulis. 

8. Kepada sahabat sahabat saya di Manajemen Pemasaran khususnya Nadia, 

Ayu, Vivi, Safira, Mufti, Mirza, Bang Der, Adit, Bos-ku Darius (mohon 

naikkan jabatan saya bos), yang saling mendukung dan memberikan 

motivasi. Dan juga terima kasih atas waktu yang kalian berikan selama 

kuliah di Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga sehingga dapat 

menciptakan kenangan yang tak terlupakan selama dibangku kuliah. 

Terima kasih banyak pula kepada Safira yang selama ini menjadi rekan 

magang saya, terima kasih sudah mendengarkan unek unek saya selama 

tiga bulan terakhir ini. Terima kasih juga karena tahan dengan sikap saya 

yang bawel dan cerewet ini.  

9. Kepada sahabat terbaik saya Andy Tiara, yang telah menemani saya 

selama 13 tahun, mulai dari SD hingga sekarang. Terima kasih sudah 

mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama menjalani 

Praktik Kerja Lapangan. Terima kasih juga sudah mendengarkan semua 

curhatan saya dan mengerti apa yang saya rasakan selama ini (you are the 

best). 

10. Kepada seluruh staff D3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah 

memberikan kemudahan pelayanan bagi saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik. 

11. Kepada seluruh drama Korea yang saya tonton selama ini, yang terkadang 

memberikan saya masukan dan inspirasi sehingga membuat penulis tetap 

bersemangat untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
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12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini yang 

tentunya tidak dapat saya sampaikan semuanya. Urutan diatas bukan 

merupakan sebagai tingkatan, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa 

orang yang berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini. 

 Dengan adanya Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis berharap 

semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya 

serta dapat dijadikan landasan untuk pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan segala keterbatasan, penulis 

berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  

       

 

 

       Surabaya, 17 Juni 2016 

 

         Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 Pada jaman sekarang dengan berkembangnya teknologi yang 

semakin maju, membuat segala kemudahan dalam melakukan kegiatan 

sehari hari. Tidak hanya dalam kegiatan individu yang dimudahkan oleh 

kecanggihan teknologi, namun kegiatan pemasaran juga semakin 

dimudahkan dalam memasarkan produknya. Dengan semakin mudahnya 

proses pemasaran, membuat persaingan antar pemasar semakin ketat. 

Tidak hanya persaingan dalam pemasaran barang, dalam pemasaran jasa 

juga berlomba lomba untuk menarik konsumen dari berbagai segmen dan 

pangsa pasar sebanyak mungkin.  

 Tidak seperti pemasaran barang yang lebih sederhana, dalam 

pemasaran jasa, hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemberi jasa 

adalah bagaimana perusahaannya dapat melayani konsumen dengan baik. 

Dengan pelayanan yang baik, konsumen dapat memberikan feedback 

positif kepada perusahaan jasa berupa loyalitas dan keputusan pembelian 

berulang. Feedback positif sangat bermanfaat bagi perusahaan karena 

dapat meningkatkan keuntungan yang maksimal.   

 Menurut Kotler dalam Lukman, (2000:8) mengemukakan 

“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik.” Dengan demikian pelayanan 

yaitu sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu yan g bersifat menguntungkan 

antara kedua belah pihak si penyedia jasa dan penerima jasa dan akan 

memberikan kepuasan serta pemenuhan kebutuhan si penerima jasa.  
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 Didalam kualitas pelayanan perusahaan yang baik tersebut, tidak 

pernah lepas dari pemberian  pelayanan yang prima dan berkualitas. Untuk 

memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat dipercaya oleh 

konsumen, maka dalam memberikan pelayanan karyawan diharuskan 

untuk dapat menyampaikan pelayanan prima atau excellence service 

berupa ketepatan, kecepatan, keramahan dan kenyamanan. Unsur unsur 

tesebut perlu dikuasai oleh pemberi layanan jasa pada perusahaan sehingga 

dapat memberikan layanan yang berkualitas.   

 Dengan menerapkan pelayanan prima, maka akan terjadi kepuasan 

oleh nasabah yang kemudian akan menciptakan loyalitas. Konsumen yang 

loyal terhadap produk jasa tidak pernah lepas dari pelayanan berkualitas 

yang diberikan oleh perusahaan dan kemudian akan berakhir pada 

hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen. Loyalitas 

dapat memberikan keuntungan terhadap perusahaan karena dengan adanya 

loyalitas, maka akan menghasilkan profit jangka panjang yang 

menguntungkan pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat menjaga 

keberlangsungan kegiatan usahanya apabila terciptanya loyalitas 

konsumen. 

 Menurut Tjiptono (2000:110) “Loyalitas konsumen adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok 

berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.” 

Sehingga kualitas layanan yang baik dari penyedia jasa akan memberikan 

kepuasan dan berakhir pada loyalitas yang akan membuat konsumen setia 

untuk menggunakan merek dan melakukan pembelian secara berulang dari 

perusahaan tersebut.     

 Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang memberikan 

pelayanan jaminan keselamatan terhadap konsumen. Perusahaan asuransi 

memberikan jaminan terhadap konsumen selama seumur hidup. Fungsi 

utama dari asuransi sendiri adalah sebagai pengalihan kerugian dari 
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tertanggung kepada penanggung. Dimana pihak tertanggung adalah 

konsumen dan pihak tertanggung ialah perusahaan asuransi. 

 Hal yang harus diutamakan dalam perusahaan asuransi adalah 

kualitas pelayanan klaim yang akan diberikan pada konsumen. Dengan 

pelayanan klaim yang baik, maka konsumen akan merasa puas dan 

berakhir pada loyalitas. Proses klaim sendiri ialah proses dimana 

konsumen meminta ganti rugi kepada perusahaan asuransi terhadap 

kejadian tak terduga yang telah dialaminya. Dengan mengumpulkan bukti 

bukti yang ada dari konsumen dan bukti tersebut adalah benar, maka 

setelah itu perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi terhadap 

konsumen yang melakukan klaim.  

 Dalam pelayanan klaim agar dapat memberikan pelayanan prima, 

maka petugas atau karyawan harus menerapkan pelayanan yang 

komunikatif dimana dalam pelayanan komunikatif tersebut petugas klaim 

harus terampil dalam berkomunikasi. Dengan begitu nasabah akan 

memahami maksud yang ingin disampaikan secara jelas dan 

meminimalisir komplain atau keluhan. Kecepatan dalam pelayanan juga 

dibutuhkan dalam penerapan pelayanan prima. Dengan kompetensi 

karyawan dalam memberikan pelayanan maka akan menyingkat waktu 

penyelesaian, dimana proses pelayanan yang cepat dan tepat adalah hal 

utama yang harus diperhatikan dalam penyampaian jasa. Selain itu yang 

menjadi unsur penting dalam pelayanan adalah keramahan karyawan 

dalam menyampaikan layanannya. Karyawan harus berbicara dengan 

sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan.  

 Dengan menerapkan unsur unsur tersebut ketika melakukan 

layanan klaim, maka nasabah akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Perusahaan akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 

terhadap konsumen sehingga akan tercipta loyalitas terhadap nasabah 

produk jasa asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. Loyalitas 
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yang terbentuk tersebut akan membuat keputusan pembelian berulang 

terhadap produk jasa asuransi perusahaan. Sehingga dengan begitu 

perusahaan dapat mempertahankan konsumen lama dan menciptakan 

konsumen baru.     

 PT. Asuransi Jasaraharja Putera atau JP-INSURANCE adalah anak 

perusahaan dari PT. Jasa Raharja yang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara, PT. Jasaraharja Putera berdiri pada tahun 1993 yang beroperasi 

pada bidang jasa asuransi seperti asuransi kerugian dan Surety Bond (JP-

BONDING), JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA 

(Asuransi Kebakaran), JP-ASRI (Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi 

Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, dan Asuransi Rekayasa. Dengan 

berbagai pelayanan yang diberikan, PT. Jasaraharja Putera  menjaga 

reputasinya sebagai perusahaan asuransi yang terpercaya di Indonesia. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui banyaknya penghargaan yang diterima oleh 

PT. Jasa Raharja Putera.   

 Dengan banyaknya konsumen dari berbagai segmen dan pangsa 

pasar, PT. Jasaraharja Putera semakin memperbaiki kualitas pelayanan 

agar dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan asuransi lain di 

Indonesia yang sudah semakin menjamur. Untuk itulah PT. Jasaraharja 

Putera selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjaga loyalitas 

konsumen. Untuk itulah dalam kasus tersebut, saya memilih topik 

mengenai pelayanan klaim yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

Laporan Praktik Kerja Lapangan. Sebagaimana dengan topik yang saya 

pilih sebagai bahan Laporan Tugas Akhir saya tersebut, saya telah 

menentukan judul sebagai berikut: “Pelayanan Klaim Pada Produk Jasa 

Asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya, Jawa Timur.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada tersebut, maka permasalahan 

yang akan diangkat untuk Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:  

 Bagaimanakah pelayanan klaim dalam pencairan uang yang 

diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya, Jawa Timur 

kepada nasabah? 

 

1.3 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1 Tujuan Penulisan  

  Kegiatan Praktik Kerja Lapangan juga merupakan syarat 

akademik dari Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh 

untuk dapat meraih gelar Ahli Madya dari Program Studi Manajemen 

Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan 

penulisan dari Praktek Kerja Lapangan di PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana untuk mengetahui secara langsung dan 

keseluruhan mengenai kegiatan kerja yang dilakukan oleh 

karyawan PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

b. Agar mengetahui proses pelayanan klaim yang diberikan oleh 

petugas klaim PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya.  

c. Evaluasi terhadap kinerja yang diterapkan oleh petugas klaim 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. 

d. Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa dapat 

melihat gambaran mengenai dunia kerja yang akan 

dihadapinya dimasa yang akan datang. 
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1.3.2 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 Manfaat yang didapat dari penerapan Praktik Kerja lapangan 

pada perusahaan  diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Mahasiswa : 

 Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah 

Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga pada 

lingkungan kerja yang sebenarnya.  

 Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa 

dapat mengetahui dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja 

yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. 

 Mengetahui secara langsung kegiatan pemasaran serta 

pelayanan yang diberikan pada nasabah oleh PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya. 

 Mengenal dan mempelajari serta memahami informasi 

informasi yang telah diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya. 

 Agar mengetahui pelayanan klaim terhadap produk jasa 

asuransi yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah.     

 Dengan Praktik Kerja Lapangan diharapkan agar mahasiswa 

mampu untuk mendapatkan pengalaman dari perusahaan 

yang telah melakukan aktivitas pemasaran. 
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b. Bagi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya : 

 Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan untuk 

kedua belah pihak agar dapat menjalin hubungan baik serta 

jangka panjang baik dari PT. Jasaraharja Putera maupun 

Universitas Airlangga. 

 Adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan 

masukan serta evaluasi dan pemikiran dari mahasiswa kepada 

pihak perusahaan PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

 

c. Bagi Almamater : 

 Adanya Praktik kerja Lapangan ini diharapkan untuk 

meningkatkan hubungan baik antara PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya dengan Universitas Airlangga. 

 Sebagai sarana untuk meghasilkan lulusan Ahli Madya yang 

memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik. 

 Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana 

penerapan marketing dan pelayanan prima di PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya. 

 Dengan Tugas Akhir yang diberikan pada saat Praktik Kerja 

Lapangan, akan dapat memberikan tambahan jurnal Tugas 

Akhir pada Kepustakaan Universitas Airlangga. 

 

d. Bagi Pembaca : 

 Untuk menambah informasi dan pengetahuan pada pembaca 

mengenai pelayanan prima yang baik pada perusahaan. 

 Sebagai bahan masukan dan referensi serta pertimbangan 

untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan selanjutnya. 

 Informasi yang telah diteliti dan ditulis mengenai pelayanan 

prima diharapkan untuk mampu memberikan jawaban kepada 

pembaca yang membutuhkan.  
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1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya selama tiga bulan mulai 1 Maret 2016 sampai dengan 1 

Juni 2016. Dalam Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan di Divisi 

Marketing dan Klaim PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya.  

1. Obyek PKL  : Pemasaran Jasa 

Topik   : Pelayanan Klaim Produk Jasa 

Asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya, Jawa Timur  

2. Subyek PKL  : 

 Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya yang merupakan salah satu perusahaan 

asuransi BUMN terbesar di Indonesia yang berada di Jalan 

Diponegoro 96-98, Surabaya 

3. Jadwal Kegiatan :  

Berikut dibawah ini adalah tabel jadwal kegiatan yang dilakukan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan: 
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Tabel 1.1 RENCANA KEGIATAN PKL 

No

. 
Kegiatan 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penentuan Tempat dan 

Pembuatan Proposal 

                    

2 Survei Lokasi 
                    

3 
Pengajuan permohonan ijin 

lokasi PKL 

                    

4 Pelaksanaan PKL 
                    

5 Penentuan dosen pembimbing 
                    

6 
Penyusunan Laporan PKL 

revisi dosen pembimbing 

                    

 

 

1.5 Bagan Kerangka pemikiran 

 Bagan pemikiran dalam tugas akhir kali ini dibuat agar semakin 

mempersempit permasalahan. Dengan adanya bagan akhir ini maka 

permasalahan dari tugas akhir tidak keluar dari tema yang akan 

dibicarakan. Selain itu bagan pemikiran juga dibuat agar permasalahan inti 

dari tugas akhir dapat dirangkum menjadi lebih kecil sehingga ketika 

membaca tugas akhir ini, isi permasalahan dapat diketahui didalam bagan 

kerangka pemikiran. Dari data yang diperoleh tersebut, maka munculah 

bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:     
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pembahasan dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.5.1 Pelayanan Pencairan Uang Klaim Produk Jasa Asuransi 

 Pada jaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, 

membuat persaingan antar pemasar untuk menarik konsumen semakin 

ketat. Tidak hanya pemasar yang menjual produk, namun pemasar 

jasa juga semakin banyak bermunculan untuk memberikan pelayanan 

PT. JASARAHARJA PUTERA 

CABANG SURABAYA 

Pelayanan Pencairan Uang Klaim 

Produk Jasa Asuransi 

Pelayanan 

Komunikatif 

Kecepatan 

Pelayanan 

Keramahan 

Penyampaian 

Layanan 

Loyalitas Konsumen 
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yang dibutuhkan oleh konsumen modern. Karena perkembangan 

jaman, membuat perusahaan jasa semakin dibutuhkan karena 

kebutuhan konsumen modern yang semakin banyak dan luas.  

 Masyarakat saat ini berlomba lomba untuk mengumpulkan aset 

pribadi. Oleh karena itu untuk melindungi aset pribadi tersebut, 

dibutuhkanlah perusahaan asuransi yang dapat memberikan 

perlindungan terhadap aset pelanggan. Saat ini sudah banyak sekali 

dijumpai perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia. Dengan 

banyaknya pesaing tersebut, perusahaan asuransi harus semakin 

berlomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada 

konsumen sehingga membuat konsumen loyal terhadap perusahaan 

asuransi tersebut.  

 Pada perusahaan jasa hal yang diutamakan adalah bagaimana 

perusahaan menyampaikan pelayanan yang prima kepada konsumen. 

Dalam perusahaan asuransi, salah satu hal utama yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana karyawan memberikan pelayanan 

klaim yang baik. Dengan pelayanan klaim yang handal, akan 

membuat konsumen merasa puas dan berujung pada loyalitas.  

 Dalam tugas akhir ini penulis akan membahas mengenai 

penyampaian layanan pencairan uang dalam proses klaim  asuransi. 

Pelayanan yang paling penting dari klaim asuransi yaitu ketika 

pencairan uang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi. Pada saat 

pertama kali nasabah mendatangi perusahaan asuransi dan menuju 

divisi klaim, sejak saat itulah pelayanan klaim mulai berjalan. 

Pemberian layanan klaim yang baik mulai dari cara berbicara 

mengenai penyampaian informasi, waktu penyampaian kecepatan 

layanan hingga cara petugas klaim memperlakukan nasabah dengan 

ramah. Hal hal tersebut harus disampaikan kepada nasabah yang 

melakukan klaim pada perusahaan sehingga nantinya akan membuat 
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nasabah merasa nyaman dengan pelayanan dan kemudian akan 

berakhir pada loyalitas konsumen.    

  Menurut Moenir (1992:16) mengatakan bahwa “Pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung.” Sedangkan Barata (2003:9) mengungkapkan bahwa, 

“Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian 

layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang 

dilayani.”  

 Dengan teori dari dua para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan adalah pemberian suatu aktivitas secara langsung 

dari pemasar atau penyedia jasa kepada konsumen atau penerima jasa 

guna memenuhi kebutuhannya, baik itu pemberian pelayanan yang 

cepat tanggap hingga fasilitas perusahaan yang menjadi faktor 

tambahan dalam suatu kualitas layanan perusahaan.  

1.5.1.1 Pelayanan  Komunikatif 

  Dalam pemberian pelayanan yang baik, petugas klaim juga 

tidak pernah lepas dari keterampilan berkomunikasi yang baik 

kepada nasabah. Dengan keterampilan berkomunikasi, nasabah 

akan merasa nyaman dengan informasi yang didapatkan. Dengan 

komunikasi yang baik pula, dapat mengurangi tingkat komplain 

dan keluhan dari nasabah klaim. Apabila suatu saat komplain atau 

keluhan itu muncul, petugas klaim dapat menghadapinya dengan 

keterampilan komunikasi yang baik tersebut.  

  Keterampilan dalam berkomunikasi sangat berperan penting 

dalam bagian dari pelayanan. Karena apabila petugas tidak mampu 

melakukan komunikasi dengan nasabah, maka akan mungkin dapat 

menciptakan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan 

nasabah. Dengan pemberian informasi yang disampaikan secara 

baik oleh petugas klaim, akan dapat membuat nasabah merasa 
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aman dan nyaman serta percaya kepada pelayanan dari perusahaan. 

Dengan begitu akan membuat nasabah merasa puas akan pelayanan 

yang diberikan dan kemudian akan menuju pada nasabah yang 

loyal kepada perusahaan. 

  Menurut Jalaluddin (2008:13) menyatakan bahwa, 

“Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, 

dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, 

meningkatkan hubungan sosial yang baik dan pada akhirnya 

menimbulkan suatu tindakan.”  

   Dalam berkomunikasi kepada nasabah, petugas harus dapat 

mempengaruhi sikap dari nasabah tersebut. Jadi apabila pada 

awalnya nasabah tidak percaya terhadap layanan perusahaan yang 

diberikan, maka petugas harus dapat memberikan pengaruh agar 

nasabah menjadi percaya kepada perusahaan. Selain itu, petugas 

juga diharapkan untuk dapat menimbulkan kesenangan kepada 

nasabah. Hal itu dapat diberikan dengan cara mengobrol ke hal hal 

yang bersifat apa yang belakangan ini terjadi kepada nasabah, dan 

tentunya obrolan tersebut harus dinyatakan dengan senang hati dan 

sedikit candaan.  

  Selain itu dalam komunikasi, harus terjadi kredibilitas atau 

kepercayaan antara nasabah kepada petugas klaim. Hal tersebut 

berarti petugas harus menyampaikan informasi secara tepat dan 

benar sehingga dapat dipercayai oleh nasabah. Petugas harus 

menyampaikan informasi secara detail dan tidak dibuat buat adanya 

mengenai proses klaim. Petugas juga harus menyampaikan 

informasi tersebut dengan sikap yang baik sehingga benar benar 

terjadi kepercayaan nasabah kepada perusahaan. Apabila 

kepercayaan dari nasabah telah tercipta, maka loyalitas terhadap 

perusahaan pasti akan terjadi antara perusahaan dan nasabah.  
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1.5.1.2 Kecepatan Pelayanan 

  Dalam penyampaian layanan pencairan uang klaim, faktor 

utama yang harus diperhatikan yaitu waktu penyelesaiannya. 

Dimana dalam penyampaian pelayanan pencairan uang klaim, hal 

utama tersebut adalah bagaimana petugas klaim dapat memberikan 

layanan yang cepat kepada nasabah klaim. Pemberian layanan yang 

cepat seperti mengoreksi kelengkapan data nasabah hingga proses 

pencairan uang selesai dan diberikan pada nasabah dengan cepat 

serta sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat memberikan 

kepuasan terhadap nasabah. 

  Waktu penyelesaian ini adalah kepastian waktu yang 

dinyatakan oleh petugas klaim sejak pengajuan permohonan oleh 

nasabah hingga penyelesaian pelayanan yang diberikan. Dengan 

hal itu maka petugas klaim diharapkan untuk mampu 

menyelesaikan proses pencairan uang klaim dengan cepat dan 

sesuai dengan harapan nasabah.  

  Petugas klaim di PT. Jasaraharja Putera  Cabang Surabaya 

memeriksa data data dari nasabah yang diperlukan dalam proses 

klaim dengan akurat. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tidak ada 

data yang kurang dan sudah lengkap dengan standar kelengkapan 

data yang harus dipenuhi, maka proses klaim dapat langsung 

berlanjut ke tahap selanjutnya dimana petugas klaim menginput 

data data tersebut dan kemudian melakukan survei terhadap 

kendaraan yang diklaim. Apabila kerusakan pada kendaraan yang 

diklaim tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan nasabah 

pada petugas klaim, maka selanjutnya pencairan uang klaim 

tersebut dapat langsung dilakukan.  

  Kecepatan pelayanan dari petugas kalim seperti keakuratan 

waktu dan kecepatan dari penyampaian hingga pencairan uang 
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klaim itulah yang membuat nasabah lebih memilih perusahaan 

asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya sebagai 

perusahaan asuransi yang melindungi aset pribadinya. Karena 

keterampilan penyampaian pelayanan dari petugas klaim tersebut, 

nasabah merasa nyaman. Kenyamanan dari nasabah tersebut 

kemudian akan berujung pada loyalitas konsumen dimana nasabah 

lebih memilih untuk loyal dan setia pada perusahaan asuransi PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya karena pelayanannya yang 

prima dan sesuai dibanding dengan perusahaan asuransi lain.    

1.5.1.3 Keramahan Penyampaian Layanan 

  Dalam pemberian layanan klaim, petugas klaim diharapkan 

dapat menyampaikan layanan yang ramah dan sopan terhadap 

nasabah. Dengan memperlakukan nasabah dengan baik tersebut, 

maka nasabah akan merasa nyaman dan merasa dihargai oleh 

petugas pemberi jasa. Penyampaian yang ramah dan sopan tersebut 

dapat berarti petugas harus menyampaikan informasi dengan cara 

berbicara yang halus namun tegas dan tidak menyinggung perasaan 

nasabah. Dalam penyampaian tersebut itu juga tidak lepas dari 

sikap petugas klaim yang tidak menyinggung kehidupan pribadi 

nasabah yang dianggap sangat privasi.  

  Dengan tutur bahasa yang ramah dan sopan tersebut, 

nasabah akan mendapatkan rasa nyaman selama proses pemberian 

layanan klaim. Apabila petugas klaim tetap memberikan rasa 

nyaman tersebut melalui cara penyampaiannya kepada nasabah, 

maka dapat dikatakan bahwa pelayanan perusahaan tersebut prima 

dan berkualitas karena dapat menciptakan kepuasan dari nasabah 

klaim.  

  Setelah terciptanya rasa nyaman oleh nasabah kepada 

petugas klaim yang memberikan sikap dan perilaku yang sopan dan 
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ramah, maka akan muncul kepercayaan atau kredibilitas. Apabila 

kepercayaan kepada petugas klaim yang memberikan pelayanan 

klaim telah tercipta sehingga terdapat suatu hubungan antara 

petugas klaim dan nasabah, maka hal tersebut dapat menghantarkan 

loyalitas dari nasabah kepada perusahaan PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya. 

 

1.5.2 Loyalitas Konsumen  

  Didalam perusahaan jasa hal yang diberikan pasti adalah 

pelayanan yang prima. Dengan memberikan pelayanan prima kepada 

konsumen, maka perusahaan dapat menciptakan pelayanan yang 

berkualitas. Pelayanan yang berkualitas tersebut kemudian akan 

menciptakan kepuasan terhadap konsumen perusahaan. Menurut 

Kotler (2000) mengatakan bahwa, “Kepuasan konsumen merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja 

produk yang ia rasakan dengan harapannya.” 

  Kepuasan tersebut dapat berarti konsumen senang akan 

pelayanan yang telah diberikan. Selain itu nasabah tidak berusaha 

untuk memberikan keluhan dan kritik terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan. Apabila kepuasan tersebut telah tercipta, maka 

loyalitas dari konsumen akan terbentuk. Dengan pelayanan yang 

berkualitas ini perusahaan dapat memiliki konsumen yang loyal pada 

perusahaan yang akan terus setia untuk menggunakan produk dari 

perusahaan. Dengan loyalitas konsumen tersebut maka perusahaan 

dapat menghasilkan profit maksimal dari konsumen lamanya. Menurut 

Tjiptono (2000:110), “Loyalitas konsumen adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat 

yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.” 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-loyalitas-konsumen.html
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  Loyalitas konsumen sangat berpengaruh terhadap setiap 

perusahaan untuk menjaga kelangsungan kegiatan perusahaannya agar 

tetap menghasilkan profit jangka panjang. Selain itu loyalitas 

konsumen juga dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara 

konsumen dan perusahaan. Dengan hubungan jangka panjang 

tersebut, perusahaan dapat lebih memahami kemauan konsumen dan 

dapat melihat keinginan konsumen secara lebih mendalam. Konsumen 

pun akan dapat merasa puas dengan hasil pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan kepadanya. Dengan terciptanya hubungan antar 

kedua belah pihak tersebut, akan dapat menguntungkan baik dari sisi 

perusahaan maupun konsumen jasa. Konsumen yang setia pada 

produk adalah konsumen yang puas terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Sehingga dengan kepuasan tersebut, 

konsumen lalu selanjutnya akan merekomendasikan perusahaan 

tersebut kepada orang lain agar mencoba pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan itu karena pelayanan perusahaan tersebut telah 

dipercaya memberikan kualitas layanan yang baik. Setelah proses 

tersebut dilalui, maka konsumen selanjutnya dapat mencoba produk 

produk lain dari perusahaan.  

  Dengan kata lain, loyalitas dapat berarti bahwa kepuasan 

konsumen akan pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa. 

Sikap positif konsumen inilah yang menyebabkan konsumen setia 

pada suatu produk perusahaan yang kemudian merekomendasikan 

produk perusahaan tersebut kepada orang lain. Loyalitas konsumen ini 

muncul berdasarkan kemauan individu konsumen. Kemauan tersebut 

muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Definisi 

loyalitas menurut Griffin (2005) yaitu “Pembentukan sikap dan 

perilaku seorang konsumen terhadap pembelian dan penggunaan 

produk hasil dari pengalaman mereka sebelumnya.” 
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  Berdasarkan teori yang ada tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa konsumen berkomitmen untuk setia pada suatu produk dari 

perusahaan dan bertahan untuk berlangganan atau melakukan 

keputusan pembelian berulang terhadap produk atau jasa dengan sikap 

yang konsisten pada merek tersebut pada masa yang akan datang 

meskipun dalam pemasaran saat ini telah banyak perusahaan dengan 

merek merek lain yang saling bersaing dengan kualitas produk yang 

hampir sama. 
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BAB II 

HASIL PELAKSANAAN PKL 

 

2.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek PKL 

 Kali ini penulis akan memberikan gambaran mengenai subyek dan 

obyek di perusahaan. Subyek dan obyek tersebut dapat berupa sejarah 

singkat, gambaran bisnis perusahaan, gambaran kondisi perusahaan, visi 

dan misi, dan struktur organisasi perusahaan dengan peran tanggung 

jawabnya masing-masing. 

 

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera   

 Pada tanggal 27 November 1993, perusahaan mengukuhkan 

dirinya sebagai tanggal berdirinya perusahaan dengan mengubah logo 

perusahaan. Dan pada tanggal 27 November 1993 perusahaan 

menyepakati penyebutan  corporate communication yaitu JP-

INSURANCE. Yang kemudian dalam waktu singkat tumbuh menjadi 

salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.  

 Hingga saat ini JP-INSURANCE telah dapat melayani 

masyarakat Indonesia melalui 27 Kantor Cabang dan 87 Kantor 

Pemasaran yang tersebar diseluruh indonesia yaitu Banda Aceh, 

Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, 

Bandar Lampung, Serang, Tangerang, Jakarta Mampang, Jakarta 

Kelapa Gading, Bekasi, Jakarta TB. Simatupang, Bogor, Cibubur, 

Bandung, Cirebon, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, 

Sidoarjo, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, 

Banjarmasin, Palangkaraya, Manado, Ternate, Gorontalo, Makassar, 

Palu, Kendari, Mataram, Kupang, Ambon, Manokwari, Jayapura. JP-



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
20 

 

  

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PELAYANAN KLAIM PRODUK…  DEVI PERMATASARI  

INSURANCE memberikan pelayanan asuransi dengan berbagai 

macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia berupa 

asuransi kerugian dan Surety Bond  (Suretyship) yang ada dalam 

produk JP-BONDING, JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor), 

JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASRI (Asuransi Kecelakaan 

Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, dan 

Asuransi Rekayasa. Layanan dari JP-INSURANCE tersebut 

merupakan cerminan tekad perusahaan untuk menjadi one-stop 

insurance service company.  

 JP-INSURANCE memiliki komitmen untuk menjaga 

reputasinya dalam pelayanan sebagai perusahaan asuransi yang 

terpercaya sehingga dalam proses tersebut, JP-INSURANCE dapat 

meraih rating  (Single A+ : Stable Outlook). Berkat pelayanan 

asuransi serta berbagai macam produk yang ditawarkan oleh JP-

INSURANCE telah berhasil membukukan kinerja keuangan yang baik 

dan perusahaan masih terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. 

Kinerja yang baik tersebut juga dipercaya karena adanya prinsip 

prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam segala macam aspek 

serta adanya dukungan dari budaya perusahaan berupa Jujur, Disiplin, 

Tanggap, Cermat, dan Santun yang telah berakar pada setiap individu.   

2.1.2 Visi Perusahaan 

  JP-INSURANCE memiliki visi perusahaan yang merupakan 

tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang yaitu: “Menjadi 

perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia (To be the foremost 

insurance company in Indonesia).”  
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2.1.3 Misi perusahaan 

  Misi dari perusahaan PT. Jasaraharja Putera adalah: 

“Menyediakan produk tepat guna dengan pelayanan prima (To provide 

appropriate products with excellent service).” 

2.1.4 Motto Perusahaan 

 “Protector for Protection” 

2.1.5 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Jasaraharja Putera 

Sumber: www.jasaraharja-putera.co.id 

  

 Logo pada perusahaan PT. Jasaraharja Putera memiliki desain 

yang sederhana yaitu berupa huruf  J dan P yang merupakan singkatan 

dari Jasaraharja Putera. Kedua huruf tersebut berwarna biru gelap 

yang dikelilingi oleh setengah lingkaran berwarna merah berlapis 

kuning. Dibawah tulisan tersebut terdapat kalimat „insurance‟ yang 

berarti asuransi dalam Bahasa Indonesia. Tepat disebelah logo 

tersebut terdapat tulisan Jasaraharja Putera yang dibawahnya terdapat 

motto perusahaan dalam bahasa inggris „Protector for Protection’. 

 

http://www.jasaraharja-putera.co.id/
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2.2 Struktur Organisasi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

 Disusunnya struktur organisasi perusahaan memiliki maksud yaitu 

agar koordinasi dari tiap tiap bagian atau divisi dapat berjalan dengan 

lancar dan baik. Selain itu tujuan lain disusunnya struktur organisasi 

adalah untuk memudahkan pengendalian perusahaan. Dengan hal tersebut, 

perusahaan dapat melakukan pengelolaan dengan tujjuan yang tepat dan 

terarah.  

  Dalam setiap organisasi atau perusahaan, pasti memiliki susunan 

manajemen yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal itu disebabkan 

karena dalam setiap usaha memiliki tujuan serta kondisi usaha yang 

berbeda beda pula. Hal tersebutlah yang kemudian membedakan struktur 

manajemen dari satu usaha dengan usaha yang lain.  Adapun struktur 

manajemen organisasi PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi PT. Jasaraharja Putera 
Cab. Surabaya 

Sumber: Data Internal Perusahaan  



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
24 

 

  

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PELAYANAN KLAIM PRODUK…  DEVI PERMATASARI  

2.3 Deskripsi Jabatan PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

 Dalam suatu organisasi atau perusahaan, harus memiliki struktur 

organisasi yang jelas agar manajemen dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Dengan adanya struktur organisasi tersebut tentu tidak lepas dari 

tanggung jawab dari masing masing personel untuk mengelola unit yang 

ada dibawahnya. Dengan tanggung jawab serta kerjasama yang baik antar 

personel perusahaan, maka diharapkan tujuan utama perusahaan akan 

tercapai.  

   Dari bagan struktur organisasi diatas, maka deskripsi kerja dari 

masing masing personel dapat dijelaskan dibawah ini: 

1. Jabatan Kepala Cabang 

  Pimpinan dari suatu cabang PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya yang bertanggung jawab dan berwewenang terhadap segala 

kegiatan perusahaan cabang, tetapi masih dibawah wewenang 

pimpinan pusat. 

Tugas Pokok: 

a. Memimpin program kerja untuk unit yang dipimpin serta 

menerapkan judul pelaksanaan kegiatan terhadap program kerja 

yang akan disusun. 

b. Memberikan motivasi, memimpin dan membina pegawai yang 

ada dibawahnya. 

c. Mengembangkan serta merencanakan sumber daya manusia 

untuk masa yang akan datang. 

d. Melakukan kerja sama antara unit unit lain yang ada 

diperusahaan. 

e. Membina hubungan baik dengan pihak luar guna 

mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan unit kerja. 

f. Mengendalikan seluruh kegiatan yang dipimpinnya. 
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g. Memberikan saran saran serta masukan kepada direksi tentang 

penyempurnaan sistem manajemen dan prosedur kerja 

perusahaan. 

h. Memberikan usulan mengenai keahlian maupun pegawai dalam 

unit yang dipimpinnya. 

i. Memastikan dan mengawasi keberlanjutan laporan kegiatan dari 

seluruh divisi perusahaan. 

 

2. Jabatan Kepala Bagian Operasi 

Tugas Pokok: 

a. Memimpin penyusunan progam kerja anggaran untuk unit yang 

dipimpinnya. 

b. Mengembangkan serta merencanakan sumber daya manusia, alat 

serta uang untuk unit yang dipimpinnya dimasa yang akan 

datang. 

c. Disediakannya susunan rencana kerja bagian pemasaran 

termasuk target premi asuransi yang harus diperoleh oleh kantor 

cabang. 

d. Disediakannya segala laporan kegiatan asuransi dari kantor 

cabang. 

e. Disediakannya laporan pelaksanaan administrasi serta laporan 

pembayaran klaim segala asuransi dari kantor cabang. 

 

3. Jabatan Kepala Seksi Pemasaran Aneka & Surety Bond  

Tugas Pokok: 

a. Menyusun rencana kegiatan pemasaran segala produk asuransi 

serta anggaran pendapatan dan total biayanya. 
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b. Melaksanakan pemasaran underwriting serta akseptasi surety 

bond perusahaan. 

c. Meneruskan permohonan penutupan segala produk asuransi 

kepada Kepala Cabang. 

d. Menyelesailkan segala pembayaran dan urusan mengenai klaim. 

e. Dapat menjaga hubungan yang baik antar relasi dari rekan usaha 

atau nasabah. 

f. Memberikan pelayanan bersifat langsung yang baik kepada 

nasabah. 

g. Memberikan masukan atau usulan kepada Kepala Cabang 

mengenai penanggulan kecelakaan lalu lintas.  

 

4. Jabatan Kepala Seksi Underwriting 

Tugas Pokok:  

 Kepala seksi underwriting memiliki tugas dan tanggung 

jawab berupa melakukan survei ke lapangan dalam hal asuransi 

kebakaran serta mengadakan pemasaran perusahaan secara langsung.  

 

5. Jabatan Kepala Seksi Klaim 

Tugas Pokok: 

a. Bertugas untuk mencatat setiap pengajuan klaim dari nasabah 

yang telah memenuhi syarat administratif.  

b. Melakukan pelayanan, penangan dan penyelesaian klaim 

asuransi. 

c. Meminta setiap dokumen klaim dari tertanggung sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. 

d. Melakukan survei langsung kepada obyek pertanggunan dan 

klaim yang diajukan nasabah. 
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e. Memberikan rekomendasi atas hasil survei yang telah dilakukan 

kepada Kepala Cabang untuk kemudian selanjutnya akan 

diberikan keputusan baik dari Kepala Cabang maupun Kantor 

Pusat. 

f. Kepala Seksi Klaim bertugas untuk memberikan petunjuk serta 

pengarahan kepada Kantor Pusat. 

g. Kepala Seksi Klaim juga bertugas untuk memberikan petunjuk 

dan pengarahan kepada kantor perwakilan serta bagian dari 

administrasi klaim. 

h. Sebagai pengarah tentang ketentuan dan aturan tata cara klaim.  

i. Mengadakan kegiatan administrasi klaim dari kantor cabang 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

j. Memimpin serta memantau kegiatan administrasi serta 

pengajuan klaim.  

 

6. Jabatan Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi 

Tugas Pokok: 

a. Mengamankan SDM serta menjaga kelancaran pelaksanaan 

dalam unit lingkungannya. 

b. Menjaga pemeliharaan kelancaran keuangan serta pengeluaran 

uang dalam unit cabang. 

c. Menjaga keamanan uang serta surat berharga perusahaan. 

d. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran baik melalui kas/ 

bank kedalam buku pengendalian kas dan bank. 

e. Entri data-data harian kas/ bank. 
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2.4 Produk PT. Jasaraharja Putera  

 Produk asuransi PT. Jasaraharja Putera memiliki dua macam 

produk yang berupa produk unggulan yang merupakan produk utama 

dalam perusahaan. Dan selanjutnya adalah jenis jenis produk yang lain. 

Kedua macam produk asuransi PT. Jasaraharja Putera tersebut telah 

dijelaskan dalam uraian seperti dibawah ini : 

1. Produk Unggulan (Main Product) 

  Produk asuransi PT. Jasaraharja Putera memiliki produk 

unggulan atau produk utama yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor) 

 

Gambar 2.3 Logo Produk Asuransi JP-ASTOR 

 

   JP-Astor merupakan asuransi untuk menjamin kendaraan 

pribadi dari nasabah PT. Jasaraharja Putera. Produk asuransi 

tersebut menjamin segala resiko kerusakan dan kehilangan dari 

kendaraan tersebut. Produk asuransi ini juga menjamin asesoris 

kendaraan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh pihak 

ketiga (hal ini terjadi apabila tertanggung menabrak atau 

membuat kerusakan pada kendaraan pihak lain). Selain itu resiko 

kecelakaan terhadap penumpang dan pengemudi serta tanggung 
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jawab hukum kepada penumpang juga ditanggung oleh produk 

asuransi JP-ASTOR ini.  

 

b. JP-BONDING (Surety Bond) 

 

Gambar 2.4 Logo Produk Asuransi JP-BONDING 

 

 JP-BONDING dari perusahaan PT. Jasaraharja Putera 

merupakan perusahaan yang pertama kali mendirikan asuransi 

berbasis Surety Bond di Indonesia, sehingga PT. Jasaraharja 

Putera adalah pelopor pertama kali yang memiliki produk 

asuransi ini. JP-BONDING merupakan produk asuransi dari 

surety bond dimana surety bond ini terdapat berbagai jenis yang 

diantaranya : 

 Jaminan Penawaran (Bid Bond), Jaminan Pelaksanaan 

(Performance Bond), Jaminan Uang Muka (Advance 

Payment Bond), dan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance 

Bond). Segala jaminan asuransi disini berguna untuk segala 

pekerjaan konstruksi pembangunan, pengadaan serta 

konsultan dari proyek tersebut.   
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 Progress Payment Bond 

 Jaminan Sewa Alat 

 Installment Sales Bond 

 Down Payment Bond 

 Customs Bond 

 

 

c. JP-ASRI (Asuransi Kecelakaan Pribadi) 

 

Gambar 2.5 Logo Produk Asuransi JP-ASRI 

 

 JP-ASRI merupakan produk asuransi yang memberikan 

perlindungan terhadap kecelakaan pribadi. Produk asuransi ini 

melindungi nasabah dari kecelakaan dimana saja baik itu 

dirumah, ditempat kerja, atau dimanapun nasabah berada. JP-

ASRI memberikan perlindungan dana asuransi untuk kecelakaan 

terhadap individu dari nasabah. 
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d. JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran) 

 

Gambar 2.6 Logo Produk Asuransi JP-GRAHA 

 

 JP-GRAHA merupakan produk asuransi yang menjamin 

aset bangunan serta harta benda yang ada didalamnya. JP-

GRAHA melindungi dari kerugiaan dan kerusakan yang 

diakibatkan oleh kebakaran atau peristiwa lain yang mungkin 

terjadi dan menyangkut aset bangunan serta harta benda 

didalamnya. Aset bangunan yang dijamin oleh JP-GRAHA ini 

dapat berupa rumah pribadi, tempat usaha, kantor atau pabrik dan 

segala bangunan lain. 

 

e. JP-ASKRED (Asuransi Kredit Perdagangan) 

 

Gambar 2.7 Logo Produk JP-ASKRED 

 

 Produk asuransi JP-ASKRED merupakan asuransi yang 

melindungi nasabah akibat resiko kerugian terhadap transaksi 
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perdagangan yang biasanya terjadi dan dialami oleh pelaku usaha 

perdagangan, seperti produsen, distributor, sub-distributor, dan 

agen yang terjadi karena disebabkan oleh sejumlah piutang yang 

tidak dibayar oleh debitur. 

 

 

2.  Jenis Produk (Kind of Product) 

  Jenis jenis produk asuransi dibawah ini merupakan seluruh 

produk asuransi yang ditawarkan oleh PT. Jasaraharja Putera. Jenis 

Asuransi secara keseluruhan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Asuransi Pengangkutan (Cargo Insurance) 

 Asuransi Pengangkutan merupakan produk asuransi yang 

memberikan perlindungan asuransi terhadap segala barang yang 

diangkut via sarana angkutan darat, laut dan udara. Asuransi ini 

memberikan perlindungan kepada resiko terjadinya kecelakaan 

alat angkut, pencurian, perampokan, kebakaran atau ledakan, dan 

segala jenis resiko lain yang menimbulkan kerugian. 

b. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance) 

 Jenis asuransi rekayasa adalah sebuah produk asuransi 

yang memproteksi atas kerugian yang terjadi dalam pembangunan 

proyek antara lain seperti pembangunan jembatan, gedung 

gedung, dermaga, lapangan terbang, dan lain sebagainya. 

Asuransi rekayasa tidak hanya memberikan perlindungan 

terhadap pembangunan proyek, namum juga memberikan proteksi 

atas pemasangan mesin industri, peralatan elektronik, jaringan 

pipa, serta adanya jaminan pihak ketiga yang terkena kerugian 

akibat pengerjaan proyek tersebut. 
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c. Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment) 

 Perusahaan PT. Jasaraharja Putera juga menyediakan 

proteksi terhadap alat alat berat yang biasanya digunakan untuk 

alat pembangunan proyek. Alat alat berat tersebut dapat berupa 

tractor, bulldozer, excavator, crane serta jenis alat berat yang 

lain. Perlindungan terhadap alat berat tersebut memberikan 

proteksi asuransi terhadap kerusakan baik saat alat berat tersebut 

beroperasi atau tidak. Kejadian tersebut dapat diakibatkan oleh 

peristiwaseperti kebakaran, tabrakan, dan pencurian. 

d. Asuransi Varia/ Miscellaneous 

 Jenis asuransi ini menjamin resiko yang tidak dijamin 

dalam produk asuransi lain. Jenis asuransi varia ini terdiri dari: 

 Personal Accident Insurance 

 Money Insurance 

 Burglary/Theft Insurance 

 Hole in One Insurance 

 Billboard Insurance 

 Moveable All Risk 

e. Asuransi Harta Benda/ Property 

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap harta 

benda baik berupa bangunan beserta isinya. Asuransi ini 

menmberikan proteksi terhadap kejadian yang sesuai dengan 

wording Polis Standar Gempa Bumi Indonesia (PSGBI), yang 

berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, ledakan dan 

kebakaran akibat gempa bumi. 
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f. Asuransi Rangka Kapal/ HULL 

 Jenis asuransi ini adalah menyediakan perlindungan 

terhadap rangka kapal dan mesin terhadap resiko dari bahaya laut 

maupun resiko bahaya diatas laut. Resiko tersebut dapat berupa 

kapal tenggelam, karam, tabrakan, badai, topan, kebakaran, 

kelalaian kru kapal. Resiko resiko tersebut juga termasuk 

pengorbanan/ penyelamatan umum dan tanggung jawab kapal 

terhadap kapal yang bertabrakan. 

g. Asuransi Liabillity 

 Asuransi Liabillity ini adalah jenis asuransi yang 

memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap tuntutan 

dari pihak ketiga. Berbagai jenis Asuransi Liabillity ini antara 

lain: 

 Public Liabillity 

 Workmen’s Compensation 

 Employer’s Liabillity 

 Automobile Liabillity 

 Stevedore Liabillity 

 Warehouse Liabillity 
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BAB III 

PEMBAHASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Bauran Pemasaran 7P 

 

1. Bauran Produk (Product) 

 Menurut Limbong  (1987), “Produk adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapat perhatian, untuk dimiliki, 

penggunaan ataupun konsumsi yang bisa memuaskan keinginan dan 

kebutuhan.” Sedangkan menurut Kotler (2000), “Produk adalah 

rangkaian semua produk dan unit produk yang ditawarkan suatu penjual 

tertentu pada pembeli.”  

 Dalam perusahaan asuransi, produk yang ditawarkan adalah 

berupa pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen/ nasabahnya. 

Produk dengan nasabah terbanyak yaitu adalah JP-ASTOR/ Asuransi 

Kendaraan Bermotor. Hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya 

kebutuhan masyarakat untuk memproteksi kendaraan pribadinya 

dengan asuransi. 

 Produk asuransi JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor) 

 Produk asuransi ini untuk menjamin kendaraan pribadi dari 

nasabah, yang menjamin segala resiko kerusakan dan 

kehilangan dari kendaraan tersebut. Selain itu JP-ASTOR juga 

menjamin asesoris kendaraan, tanggung jawab hukum yang 

disebabkan oleh pihak ketiga. Produk asuransi JP-ASTOR juga 

menjamin kecelakaan terhadap penumpang dan pengemudi 

serta tanggung jawab hukum kepada penumpang.  

 Premi dari JP-ASTOR ini berdasarkan pada rate wilayah di 

Indonesia dan tahun pembuatan dari kendaraan bermotor 
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tersebut. Apabila semakin lama tahun pembuatan kendaraan 

bermotor, maka rate premi yang dibayarkan semakin rendah.  

 

2. Bauran Harga (Price) 

 Kotler (2000) menyatakan bahwa, “Harga adalah jumlah uang 

yang ditagihkan untuk produk/ jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan 

konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa.” Harga merupakan biaya pengorbanan yang dibebankan oleh 

pihak perusahaan selaku produsen kepada pembeli selaku konsumen. 

Bagi pihak produsen harga merupakan pendapatan kepada 

perusahaannya. Sedangkan bagi pihak konsumen, harga merupakan 

nilai yang dikeluarkan untuk sebuah produk yang dibeli.  

 Harga premi dari JP-ASTOR ditentukan berdasarkan besarnya 

harga dari kendaraan bermotor itu sendri yang kemudian dikalikan 

dengan rate wilayah. PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

menjelaskan tentang premi secara detail kepada nasabah. Perusahaan 

menetapkan premi asuransinya lebih tinggi atau lebih rendah 

berdasarkan tingkatan dari pemegang polis. Harga dari produk asuransi 

untuk JP-ASTOR adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 

Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan 

Bermotor 

 

A. Pertanggungan Comprehensive 

KATEGORI UANG 

PERTANGGUNGAN 

WILAYAH 1 WILAYAH 2 WILAYAH 3 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

 Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk j 

Kategori 1 0 s.d. Rp 125.000.000 3,82% 4,20% 3,44% 3,78% 2,53% 2,78% 
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Kategori 2 >Rp 125.000.000 s.d. 

Rp 200.000.000 

2,67% 2,94% 2,47% 2,72% 2,07% 2,28% 

Kategori 3 >Rp 200.000.000 s.d. 

Rp 400.000.000 

1,71% 1,88% 1,71% 1,88% 1,40% 1,54% 

Kategori 4 >Rp 400.000.000 s.d. 

Rp 800.000.000 

1,20% 1,32% 1,20% 1,32% 1,20% 1,32% 

Kategori 5 >Rp 800.000.000 1,05% 1,16% 1,05% 1,16% 1,05% 1,16% 

Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup 

Kategori 6 Truk & Pickup, 

semua uang 

pertanggungan 

1,33% 1,46% 1,33% 1,46% 1,33% 1,46% 

Kategori 7 Bus, semua uang 

pertanggungan 

0,71% 0,78% 0,71% 0,78% 0,71% 0,78% 

Jenis Kendaraan Roda 2 (dua) 

Kategori 8 Semua uang 

pertanggungan 

2,11% 2,32% 2,11% 2,32% 2,11% 2,32% 

 

B. Pertanggungan Total Loss Only 

Kategori Uang 

Pertanggungan 

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk 

Kategori 1 0 s.d. Rp 

125.000.000 

0,47% 0,56% 0,65% 0,78% 0,36% 0,43% 

Ktegori 2 >Rp 125.000.000 

s.d. Rp 200.000.000 

0,44% 0,53% 0,44% 0,53% 0,31% 0,37% 

Kategori 3 >Rp 200.000.000 

s.d. Rp 400.000.000 

0,29% 0,35% 0,29% 0,35% 0,29% 0,35% 

Kategori 4 >Rp 400.000.000 

s.d. Rp 800.000.000 

0,25% 0,30% 0,25% 0,30% 0,25% 0,30% 
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Kategori 5 >Rp 800.000.000 0,20% 1,24% 0,20% 0,24% 0,20% 0,24% 

 

Tabel 3.2 

Tarif Premi/ Kontribusi Perluasan Jaminan Asuransi Kendaraan 

Bermotor 

Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup 

Kategori 6 Truk & Pickup, 

semua uang 

pertanggungan 

0,53% 0,64% 1,05% 1,26% 0,49% 0,59% 

Kategori 7 Bus, semua uang 

pertanggungan 

0,18% 0,22% 0,18% 0,22% 0,18% 0,22% 

Jenis Kendaraan Roda 2 (dua) 

Kategori 8 Semua uang 

pertanggungan 

1,76% 2,11% 1,80% 2,16% 0,67% 0,80% 

No Jaminan Tarif Premi/ Kontribusi 

Minimum 

Resiko Sendiri 

Comprehen

sive 

TLO Comprehen

sive 

TLO 

1. Banjir termasuk angin 

topan 

Merujuk 

lampiran II 

Tabel II B 

Merujuk 

lampiran II 

Tabel II B 

10% dari nilai klaim yang 

disetujui, paling sedikit Rp 

500.000 per kejadian 

2. Gempa bumi, tsunami Merujuk 

lampiran III 

Tabel III E 

Merujuk 

lampiran III 

Tabel III E 

10% dari nilai klaim yang 

disetujui, paling sedikit Rp 

500.000 per kejadian 

3. Huru hara dan 0,05% 0,035% 10% dari nilai klaim yang 
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*UP: Uang Pertanggungan 

 

 Wilayah 1: Sumatera 

 Wilayah 2: Jawa Barat dan Jabotabek 

 Wilayah 3: Jawa Tengah, Jawa Timur serta seluruh wilayah bagian 

Timur  

kerusuhan (SRCC) disetujui, paling sedikit Rp 

500.000 per kejadian 

4. Terorisme dan 

sabotase 

0,05% 0,035% 10% dari nilai klaim yang 

disetujui, paling sedikit Rp 

500.000 per kejadian 

5. Tanggung jawab 

hukum terhadap pihak 

ketiga (kendaraan 

penumpang dan 

sepeda motor) 

a. UP* hingga Rp 25juta: 1% dari UP 

b. UP > Rp 25juta s.d. Rp 50juta: 0,75% dari UP 

c. UP > Rp 50juta s.d. Rp 100juta: 0,75% dari UP 

d. UP > RP 100juta: ditentukan oleh underwritter 

perusahaan 

 

Tanggung jawab 

hukum terhadap pihak 

ketiga (kendaraan 

niaga, truk dan bus) 

a. UP hingga Rp 25juta: 1,50% dari UP 

b. UP > Rp 25juta s.d. Rp 50juta: 1,125% dari UP 

c. UP > Rp 50juta s.d. Rp 100juta: 0,75% dari UP 

d. UP > Rp 100juta: ditentukan oleh underwriter 

6. Kecelakaan diri untuk 

penumpang 

a. Untuk pengemudi: 0,50% dari uang pertanggungan 

kecelakaan diri 

b. Untuk penumpang: 0,10% dari uang pertanggungan 

kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang 

7. Tanggung jawab 

hukum terhadap 

penumpang 

a. UP hingga Rp 25juta: 0,50% dari UP 

b. UP > Rp 25juta s.d. Rp 50juta: 0,375% dari UP 

c. UP > Rp 50juta s.d. Rp 100juta: 0,25% dari UP 

d. UP > Rp 100juta: ditentukan oleh underwriter 

perusahaan  
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Perhitungan Tarif Premi Kendaraan Bermotor Mobil 

 

Harga mobil x Rate = Premi  

Rp 100.000.000 x 2,53% (Batas Bawah Wilayah 3) = Rp 2.530.000 

 

 Seluruh kejadian saat klaim akan dikenakan biaya Rp 300.000 

 Setiap melakukan klaim akan dikenakan biaya pembuatan polis 

sebesar Rp 10.000 

 

Tabel 3.3 

Biaya Materai 

Harga Premi Harga Materai 

Rp 1 – Rp 250.000 Rp 6000 

Rp 251.000 – Rp 1.000.000 Rp 9000 

>Rp 1.000.000 Rp12.000 

 

 Total Biaya Materai + Biaya Polis + Harga Premi = Total Premi 

yang harus dibayar oleh nasabah 

Rp 12.000 + Rp 10.000 + Rp 2.530.000 = Rp 2.552.000 

 

3. Bauran Saluran Distribusi (Place)  

 Kotler (2000:96) menyatakan bahwa, “Saluran distribusi terdiri 

dari seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan (fungsi) 

yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari 

produsen ke konsumen.” Dengan kata lain saluran distribusi adalah 

tempat dimana terjadinya diserahkannya produk jasa dari produsen 

kepada konsumen.  

 Letak kantor operasional PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya terletak di Jalan Diponegoro 86 – 89, Surabaya. Lokasi 
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perusahaan cukup strategis karena berada dipusat kota dan berada 

dikawasan jalan utama. Hal tersebut memudahkan nasabahnya untuk 

melakukan klaim, pembayaran premi dan lain sebagainya. 

 

4. Bauran Promosi (Promotion) 

 Menurut Rangkuti (2009:50) mengungkapkan bahwa, “Promosi 

adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka 

menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa 

dan ide dari perusahaan dengan cara memengaruhi konsumen agar mau 

membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.” 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya melakukan promosi terhadap 

produk asuransinya untuk meningkatkan angka penjualan berupa: 

 Bauran promosi yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

menggunakan personal selling, dimana para agen secara fokus 

melakukan penawaran produk asuransi agar calon nasabah mau 

untuk menggunakan produk asuransi dari PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya.  

 Bauran promosi tersebut dirasa cukup efektif dalam 

meningkatkan penjualan PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

Berdasarkan pengamatan, perusahaan lebih mengutamakan bauran 

promosi berupa personal selling tersebut dibandingkan dengan bauran 

pemasaran yang lain, karena dengan bauran tersebut lebih dapat 

menjangkau nasabah dan calon nasabah.  

 

5. Bauran Partisipan (People) 

 Maksud dari partisipan adalah karyawan penyedia layanan 

maupun penjualan, atau orang orang yang terlibat secara langsung atau 

tidak langsung dalam proses pemberian layanan itu sendiri. Karyawan 

dari PT. Jasaraharja Putera yang berhubungan langsung dengan 

konsumen diantaranya adalah: 
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 Petugas klaim yang bertugas untuk melayani klaim nasabah. 

Dimana dalam proses pemberian layanan klaim tersebut, petugas 

klaim melayani nasabah dimulai dari membuatkan surat pengajuan 

klaim hingga pencairan uang klaim. Dalam pengamatan, petugas 

klaim sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada 

nasabah asuransinya sehingga membuat nasabah puas dengan 

pelayanan perusahaan. 

 Agen asuransi yang bertugas untuk menawarkan produk asuransi 

perusahaan kepada calon nasabah. Selain itu agen asuransi juga 

bertugas untuk selalu memfollow-up nasabah tetapnya agar tidak 

berpindah ke perusahaan asuransi lain. Dalam hal tersebut, agen 

asuransi biasanya melakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk 

melakukan cek terhadap masa aktif polis nasabah. 

 

6. Bauran Proses (Process) 

Bauran proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana 

pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian 

produk jasa. Bauran proses yang telah dilakukan oleh PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya dalam melayani nasabahnya yaitu:   

 Customer care yang mengarahkan nasabah sesuai dengan 

keperluannya. Apabila nasabah akan melakukan klaim, maka 

customer care akan menunjukkan arah kemeja bagian klaim. 

 Petugas bagian klaim yang memberikan pelayanan klaim dengan 

ramah dan sopan kepada nasabah sehingga nasabah akan merasa 

nyaman dalam melakukan proses klaim. Dalam memberikan 

pelayanan klaim, yang dilakukan petugas pertama kali adalah 

memeriksa kelengkapan data nasabah, yang kemudian nasabah 

diberikan formulir surat pengajuan klaim untuk diisi. Apabila 

sudah terpenuhi, petugas klaim akan melakukan survei terhadap 

kendaraan bermotor yang diklaim tersebut. Jika data sesuai, maka 

proses klaim dapat berlanjut.  
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 Agen asuransi perusahaan yang memiliki peran dalam menawarkan 

produk produk asuransi kepada calon nasabah. Agen asuransi 

dalam hal ini akan melakukan prospek untuk menawarkan asuransi 

kepada nasabah agar tertarik untuk mencoba produk asuransi PT. 

Jasaraharja Putera. Selain itu agen juga berperan untuk melakukan 

follow-up nasabah tetap yang biasanya dilakukan dengan 

kunjungan rutin setiap beberapa bulan sekali.  

 

7. Bauran Lingkungan Fisik (Physical Evidence) 

 Lingkungan fisik ini berati bahwa keadaan atupun kondisi yang 

didalamnya juga termasuk suasana yang kemudian berkaitan dengan 

situasi dari tempat pemberian layanan. Belk (1974) mengungkapkan 

bahwa, “Situasi adalah situasi dan kondisi geografi dan lingkungan 

institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan dan 

layout yang nampak atau lingkungan yang penting sebagai obyek 

stimuli.” 

 Bauran lingkungan fisik yang telah diterapkan oleh PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya yang dapat menunjang agar 

nasabah nyaman menggunakan fasilitasnya diantaranya yaitu: 

 Tempat parkir yang memadai. Perusahaan telah menyediakan 

tempat parkir motor dan mobil yang cukup luas untuk kendaraan 

nasabah. 

 PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya menyediakan ruang 

tunggu yang nyaman dengan ruang ber-AC dan televisi kabel 

sehingga nasabah yang sedang menunggu untuk dilayani oleh 

karyawan perusahaan tidak bosan. 
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3.2 Penerapan Pelayanan Prima pada Pencairan Uang Klaim PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

 

  Salah satu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi PT. 

Jasaraharja Putera adalah pelayanan pencairan uang klaim dimana dalam 

pemberian layanan tersebut harus diberikan secara prima agar dapat 

mempertahankan nasabahnya. Menurut Tjiptono (2008:1), “Pelayanan 

adalah segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun 

kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok).” Dimana 

dalam pelayanan berarti penyedia jasa harus dapat memberikan kontribusi 

untuk membantu konsumen sesuai dengan jasa yang dibutuhkan oleh 

konsumen tersebut.  

 Dalam pemberian layanan harus didasarkan pada pelayanan prima. 

Pelayanan prima (service excellence) sangat diperhatikan oleh perusahaan 

sehingga kebutuhan dan keinginan nasabah dapat terpenuhi dengan sebaik 

baiknya. Pelayanan prima adalah  pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, 

tepat, akurat, dan ramah).  

 “Pelayanan prima adalah kepedulian kepada konsumen dengan 

memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada 

organisasi atau perusahaan (Barata, 2004:27)”. Sedangkan menurut 

Tjiptono (2002:58), “Pelayanan prima atau service excellence terdiri dari 

empat unsur pokok, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 

kenyamanan.” 

  Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, perusahaan perlu untuk 

mendidik, mengembangkan kualitas personel serta menekankan mengenai 

pelayanan yang unggul untuk diberikan pada nasabah oleh karyawan 

perusahaan, yang mencakup unsur kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 
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kenyamanan pelayanan. Dari keempat unsur pelayanan tersebut, karyawan 

perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera dididik untuk selalu bersikap 

ramah dan sopan, memberikan perhatian, cepat dan tanggap dalam 

melayani nasabahnya, terus berupaya agar nasabahnya merasa nyaman dan 

yang paling penting dari pelayanan itu adalah untuk memberikan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi oleh nasabah perusahaan.  

   Dalam pengaplikasian pelayanan prima yang baik tersebut, 

perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya telah 

menerapkannya pada kegiatan dalam pelayanan pencairan uang klaim. 

Pengaplikasian dari pelayanan prima PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya tersebut adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Pelayanan Komunikatif 

 

  Dalam penyampaian suatu pelayanan harus dilakukan dengan 

paparan informasi dari petugas klaim secara tepat. Petugas klaim harus 

memiliki skill komunikasi yang baik sehingga dapat menyampaikan 

segala informasi secara komunikatif kepada nasabahnya. Dengan 

keterampilan komunikatif tersebut, pelayanan akan dapat dikatakan 

sebagai pelayanan yang baik dan prima. 

 Menurut Cragan dan Shields (1998) berpendapat bahwa, 

“Komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang 

membantu memberi, secara keseluruhan ataupun sebabagiannya, 

keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan 

tindakan manusia berdasarkan komunikator (orang) berkomunikasi 

(bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) 

untuk jangka masa tertentu melalui media.” 

 Dalam pelayanan pencairan uang klaim, petugas klaim 

diharuskan untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada nasabah. 
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Dengan komunikasi yang baik tersebut, diharapkan petugas klaim 

mampu mempengaruhi nasabah dengan pemikiran yang positif 

mengenai pelayanan perusahaan yang akan diberikan. Apabila telah 

tercipta kepercayaan dari nasabah, maka tingkat ketidakpuasan akan 

semakin berkurang. Dan hal tersebut mengurangi komplain dari 

nasabah terhadap pelayanan perusahaan. 

 Selain itu petugas klaim juga diharapkan untuk mampu 

menangani masalah keluhan oleh nasabah yang melakukan klaim yang 

merasa bahwa pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Dengan 

keterampilan komunikatif yang dimiliki oleh petugas klaim, maka 

diharapkan keluhan nasabah tersebut dapat diselesaikan dengan 

penjelasan penjelasan yang diberikan oleh petugas klaim. 

 Apabila petugas klaim telah mampu menerapkan pelayanan 

komunikatif kepada nasabah, maka nasabah akan merasa puas dengan 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan nasabah 

tersebut dapat dilihat dari survei kepuasan yang telah diisi sebelumnya 

dalam formulir kepuasan nasabah. Formulir kepuasan nasabah tersebut 

telah diisi oleh nasabah yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

telah memenuhi standar kinerja pelayanan yang baik dan memuaskan.  

 Untuk membuat nasabah PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya loyal terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, maka 

perusahaan perlu menerapkan unsur unsur tersebut. Paparan mengenai 

tata cara klaim, apabila telah disampaikan pada nasabah akan 

melakukan klaim, dapat membuat nasabah paham mengenai proses 

klaim yang akan dilakukan. Dengan begitu pula akan menimbulkan 

kepercayaan nasabah terhadap perusahaan. Dengan kepercayaan 

tersebut, nasabah akan merasa aman untuk mempercayakan aset 

pribadinya pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. Selain itu 
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dengan paparan informasi yang jelas dan dapat dipercaya membuat 

nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kotler (2000) 

menyebutkan bahwa, “Kepuasan konsumen adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja (hasil) sesuatu produk dengan harapannya. Kepuasan 

adalah semacam langkah perbandingan antara pengalaman dengan hasil 

evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, 

bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau diharapkan.” 

Gambar 3.1 Surat Keterangan Puas oleh Nasabah Klaim 

 

 Setelah kepuasan tersebut tercipta, kemudian nasabah akan 

merasa nyaman dengan kinerja pelayanan dari perusahaan. Kepuasan 

serta rasa nyaman yang dirasakan oleh nasabah akan dapat memicu 

profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Nasabah yang puas dengan 

pelayanan klaim yang diberikan oleh perusahaan akan dapat 

memberikan keuntungan jangka panjang. Selain itu dengan kepuasan, 

maka nasabah akan loyal pada perusahaan. Kepuasan dari pelayanan 

tersebut nantinya akan mengarah kepada nasabah yang setia untuk terus 

menggunakan jasa perusahaan. 
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 Tjiptono (2001:387) menyebutkan bahwa, “Loyalitas 

merupakan situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap produk / 

produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang 

konsisten.” Loyalitas berarti bahwa nasabah akan terus melakukan 

keputusan pembelian berulang terhadap pelayanan perusahaan asuransi 

PT. Jasaraharja Putera Cabang surabaya sehingga tercipta hubungan 

jangka panjang antara perusahaan dan nasabah. Nasabah akan terus 

setia menggunakan jasa PT. Jasaraharja Putera sebagai wujud dari 

loyalitasnya karena pengaruh dari kepuasan yang diberikan oleh 

petugas klaim dalam memberikan pelayanan klaim.   

 Setelah nasabah asuransi perusahaan PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya merasa puas dengan pelayanan klaim, maka 

selanjutnya nasabah akan terus setia untuk menggunakan jasa 

perusahaan yang kemudian hal tersebut dapat disebut sebagai loyalitas 

yang telah tercipta oleh nasabah. Menurut Hasan (2008 : 83) 

mengatakan bahwa, “Loyalitas konsumen adalah sebagai orang yang 

membeli secara teratur dan berulang kali datang ke suatu tempat yang 

sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk 

atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.” 

Nasabah perusahaan dapat dikatakan akan loyal pada perusahaan 

apabila mereka melakukan pembelian berulang terhadap produk 

asuransi. Dalam hal tersebut berarti nasabah akan membayar premi 

asuransi setiap tahun untuk memperpanjang asuransinya di PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

 Dalam  memberikan pelayanan yang komunikatif tersebut, 

petugas klaim telah menerapkan beberapa tindakan untuk membuat 

pelayanannya bersifat komunikatif dan memiliki keterampilan 

komunikasi yang baik kepada nasabah sehingga membuat nasabah puas 

dan loyal terhadap perusahaan, yang diantaranya adalah sebagai 

berikut:  
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a. Paparan  tata cara klaim yang tepat dan akurat 

 

 Petugas klaim yang bertugas melayani nasabah harus 

memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam 

peraturan atau norma, jangan merasa berjasa dalam memberikan 

pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari 

nasabah. Selain itu dalam penyampaian layanannya, petugas klaim 

harus dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah 

dimengerti sehingga nasabah dapat menangkap maksud dari 

petugas klaim dengan jelas. Sedangkan maksud dari tepat disini 

adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan 

tepat dalam memenuhi janji yang diberikan kepada nasabah. 

 Dalam menyampaikan informasi kepada nasabah yang 

melakukan klaim, petugas klaim harus dapat memberikan informasi 

dengan tepat dan akurat. Maksud dari hal tersebut adalah apabila 

seorang nasabah bertanya mengenai tata cara klaim, maka petugas 

klaim harus dapat menyampaikannya secara detail mengenai proses 

awal tata cara klaim hingga proses akhir klaim sehingga nasabah 

paham dan mengerti mengenai proses klaim yang akan dilakukan.  

 Penyampaian informasi secara akurat dan jelas tersebut 

dipaparkan oleh petugas klaim yang bertugas memeriksa data data 

nasabah yang setelah itu selanjutnya tugas tersebut diberikan 

kepada petugas klaim lain yang bertugas untuk memeriksa 

kebenaran dari data data tersebut dengan obyek aslinya. Kedua 

petugas klaim tersebut harus mampu memaparkan infomasi yang 

diperlukan nasabah secara akurat dan dapat dimengerti oleh 

nasabah. Selain itu petugas klaim harus mampu untuk memberikan 

informasi informasi baru yang sehubungan dengan perusahaan 

kepada nasabah agar nasabah tidak ketinggalan mengenai informasi 

tersebut.  
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Gambar 3.2 

Proses Pelayanan Klaim PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

  

 Ketika nasabah datang untuk melakukan klaim asuransi, 

petugas klaim harus menyampaikan seluruh informasi mengenai 

tata cara klaim di PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya tersebut. 

Petugas klaim harus menyampaikan informasi tersebut secara 

mendetail. Dimulai dari petugas klaim memeriksa Polis asli 

nasabah apakah Polis tersebut masih berlaku atau tidak. Apabila 

masa berlaku Polis masih aktif, petugas klaim selanjutnya 

melakukan cek pelunasan premi asuransi. Dalam hal tersebut, 

petugas klaim melihat apakah nasabah telah melunasi premi 

terakhirnya sebelum melakukan klaim. Selain itu nasabah juga 

diharuskan untuk menunjukkan SIM, STNK kendaraan bermotor 

serta KTP nasabah. Seluruh dokumen tersebut harus sesuai dengan 

nama yang tercantum dalam Polis. Selanjutnya nasabah diberikan 

selembar formulir pengajuan klaim untuk kemudian diisi.  
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Gambar 3.3 Surat Tuntutan Ganti Rugi/ Surat Pengajuan Klaim 

 

 Apabila proses tersebut telah disampaikan, proses 

selanjutnya yaitu petugas klaim memaparkan mengenai perbaikan 

kendaraan dibengkel. Dalam kasus tersebut, petugas klaim akan 

memberikan daftar seluruh bengkel yang bekerja sama dengan PT. 

Jasaraharja Putera. Nasabah diharapkan untuk memilih pada 

bengkel mana kendaraannya akan diperbaiki. Setelah nasabah 

memutuskan pilihan bengkel, perusahaan akan mengirim 

kendaraan nasabah ke bengkel tersebut. Petugas klaim setelah itu 

menyampaikan estimasi waktu penyelesaian kendaraannya.  

 

b. Penanganan keluhan nasabah klaim dengan tepat  

 Ketika menyampaikan pelayanan klaim kepada nasabah, 

tentu tidak akan lepas dari ketidakpuasan nasabah dengan 

pelayanan klaim yang telah diberikan. Nasabah yang tidak puas 

tersebut kemudian akan menyampaikan keluhannya kepada petugas 

klaim yang sedang bertugas. Petugas klaim selanjutnya akan 
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memaparkan pendapatnya mengapa kejadian yang membuat 

nasabah tersebut tidak puas dapat terjadi. Dalam hal itu petugas 

klaim diharuskan untuk mampu memberikan pemikiran yang 

positif serta alasan yang logis dan dapat diterima oleh nasabah 

sehingga nasabah nantinya dapat terpengaruh. Dengan adanya 

pengaruh positif tersebut nantinya nasabah diharapkan untuk dapat 

mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi. Alasan yang 

diberikan kepada nasabah tersebut harus sesuai dengan fakta yang 

ada dan tidak dibuat buat. Dengan menunjukkan bukti bahwa 

alasan tersebut nyata, maka nasabah akan percaya  kembali 

terhadap perusahaan.  

 Penanganan keluhan sangat dibutuhkan dalam perusahaan 

yang menyediakan pelayanan jasa.  Keluhan terhadap nasabah yang 

komplain mengenai pencairan uang klaim biasanya adalah 

mengapa pencairan uang klaim tersebut memakan waktu yang 

lama. Dalam hal tersebut, petugas klaim harus mampu untuk 

memberikan alasan yang positif dan masuk akal yang dapat 

meredakan kekecewaan nasabah. Nasabah yang melakukan klaim 

biasanya menanyakan mengenai proses pencairan uang klaim yang 

ternyata memakan waktu yang lebih lama dari yang telah 

disampaikan sebelumnya. Apabila diawal pengajuan klaim, petugas 

klaim menyampaikan uang klaim biasanya akan cair dalam waktu 

seminggu, namun ternyata dalam waktu lebih dari seminggu uang 

klaim belum juga cair, maka nasabah akan protes mengenai hal itu. 

Dalam kasus tersebut, biasanya petugas klaim akan menjawab 

dengan tenang dan dengan jawaban yang tegas seperti 

menyampaikan kalau uang klaim tidak dapat langsung cair dengan 

cepat karena untuk mencairkan uang klaim tersebut, dibutuhkan 

tanda tangan persetujuan dari ketiga Pimpinan perusahaan. Apabila 

salah satu tanda tangan belum terkumpul, maka proses pencairan 

uang klaim tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan 
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keltiga tanda tangan Pimpinan Pimpinan perusahaan tersbut 

tidaklah mudah. Karena Pimpinan perusahaan juga sibuk sehingga 

tidak selalu ada dikantor. Untuk itulah mengapa pencairan uang 

klaim kadang bisa terlambat. Hal tersebutlah yang biasanya 

disampaikan petugas kalim yang menangani masalah keluhan dari 

nasabah. Dengan memberikan pengertian kepada nasabah dengan 

cara seperti itu, diharapkan membuat nasabah paham dan mengerti 

dengan keadaan yang sedang terjadi sehingga membuat dia sabar 

untuk menunggu proses selanjutnya.  

   

  

3.2.2 Kecepatan Pelayanan  

 

 Ketika menyampaikan suatu layanan, hal utama yang sanagt 

diperhatikan adalah bagaimana petugas atau karyawan yang 

memberikan pelayanan dapat menyelesaikannya dengan waktu yang 

singkat. Dengan pelayanan yang cepat tersebut, maka nasabah akan 

merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. 

 Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), mengungkapkan 

bahwa, “Kecepatan pelayanan tersebut adalah target waktu pelayanan 

dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan.” 

 Dalam kecepatan pelayanan proses klaim, petugas klaim harus 

memiliki keterampilan yang baik untuk dapat segera menyelesaikan 

klaim nasabah. Maksud dari kecepatan pelayanan dalam proses 

pencairan uang klaim disini adalah bagaimana petugas klaim dapat 

menyelesaikan klaim nasabah dengan cepat dan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan diawal proses klaim. Selain itu dalam proses 

pengajuan klaim, nasabah tidak dipersulit dengan prosedur klaim yang 

ada. Petugas klaim harus memberikan paparan informasi tata cara klaim 

tersebut diawal pengajuan klaim agar nasabah memahami alur yang 
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telah diberikan oleh perusahaan. Dengan pemahaman tersebut maka 

nasabah akan berpikir bahwa proses klaim tersebut tidak sulit dan akan 

membutuhkan waktu yang relatif singkat.   

 Kecepatan dalam proses klaim merupakan hal yang sangat 

krusial yang diperhatikan oleh nasabah asuransi. Karena dengan 

kecepatan waktu tersebut nasabah tentu akan merasa puas dan 

kemudian akan tetap setia untuk menguunakan jasa pelayanan asuransi 

dari sebuah perusahaan. 

 Kemudahan serta kecepatan pelayanan tersebut merupakan salah 

satu unsur penting, yang kemudian nantinya akan membuat nasabah 

lebih memilih untuk bertahan diperusahaan daripada pindah ke 

perusahaan asuransi lain karena kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. Dengan kualitas pelayanan 

yang baik tersebut seperti menerapkan pola pelayanan klaim yang cepat 

dan tidak berbelit belit merupakan salah satu faktor untuk membuat 

nasabah perusahaan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. 

 Perasaan nyaman tersebut dapat tercipta karena proses klaim 

yang disyaratkan tidak rumit dan dapat diterima. Unsur tersebut dapat 

menciptakan kepuasan dibenak nasabah perusahaan PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya. Setelah kepuasan tersebut tercipta, 

selanjutnya loyalitas akan terbentuk dibenak nasabah perusahaan 

asuransi. Menurut Gremler dan Brown dalam Ali Hasan (2008 : 83) 

mengungkapkan bahwa, “Loyalitas konsumen adalah konsumen yang 

tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga 

mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, 

misalnya merekomendasikan orang lain untuk membeli.” Nasabah 

asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya dapat dikatakan loyal 

apabila telah melakukan pembelian berulang kepada perusahaan. Selain 

itu, nasabah juga menyebarkan informasi positif kepada kerabatnya 

mengenai produk asuransi serta pelayanan asuransi PT. Jasaraharja 
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Putera, yang kemudian dapat dikatakan sebagai perekomendasian 

sebuah produk dan layanan dari perusahaan kepada orang terdekatnya. 

 Dengan salah satu pelayanan pencairan uang dalam proses klaim 

tersebut, dapat memberikan tolak ukur yang besar untuk kualitas 

pelayanan suatu perusahaan asuransi. Dengan menerapkan pelayanan 

pencairan uang klaim yang cepat, maka nasabah dapat merasa puas 

dengan hasil pelayanan yang diberikan. Karena apabila perusahaan 

menerapkan pelayanan klaim yang cepat yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan asuransi lain, maka hal tersebut juga dapat menyebabkan 

loyalitas dimana nasabah akan terus setia untuk mengunakan jasa dari 

perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. 

 

a. Pola pelayanan klaim yang cepat dan mudah 

 Pelayanan akan berkualitas apabila pelaksanaannya tidak 

menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, 

persyaratan mudah dipenuhi nasabah. Dalam pelayanan yang baik 

juga tidak bertele-tele serta tidak mencari kesempatan dalam 

kesempitan. Agar pelayanan menjadi lancar diperlukan sarana yang 

menunjang kecepatan dalam menghasilkan output dari pelayanan. 

Sarana tersebut dapat berupa teknologi yang menunjang proses 

berjalannya klaim agar mudah dan tidak menyulitkan pihak petugas 

klaim maupun pihak nasabah.  
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Gambar 3.4 
Proses Pelayanan Klaim PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya 

  

 Dalam pelayanan klaim, petugas klaim PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya menggunakan komputer sebagai sarana 

untuk melakukan input dan verifikasi data nasabah. Dengan adanya 

komputer tersebut maka pelayanan klaim tidak perlu dilakukan 

secara manual dan dapat menghemat waktu sehingga pelayanan 

klaim dapat berjalan dengan cepat.  

 Selain itu petugas klaim tidak menyulitkan nasabah dalam 

proses klaim. Hal itu dapat dibuktikan bahwa petugas klaim akan 

langsung memproses pencairan uang klaim apabila data data 

nasabah sudah lengkap dan setelah itu verifikasi data akan segera 

dilakukan. Setelah proses verifikasi data tersebut, petugas klaim 

akan menyerahkan data data tersebut kepada pimpinan perusahaan 

untuk selanjutnya ditanda tangani dan kemudian pencairan uang 

klaim akan langsung dapat dilakukan dan selanjutnya akan 

dikirimkan ke rekening nasabah. 

 Dalam kasus sebenarnya ketika proses klaim terjadi yaitu 

petugas memeriksa masa berlaku Polis asuransi. Selain menmeriksa 
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Polis asli, petugas klaim juga melakukan cek pada premi terakhir 

apakah nasabah telah melunasinya atau belum. Nasabah juga perlu 

menunjukkan SIM dan STNK serta KTP yang sesuai dengan yang 

tertera didalam Polis asuransi. Setelah data data selesai diperiksa 

dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Surabaya, barulah kemudian nasabah mengisi formulir 

pengajuan klaim asuransi. Setelah formulir terisi, petugas klaim 

kemudian melakukan survei terhadap kendaraan bermotor yang 

diklaimkan. Dalam hal tersebut, petugas klaim memeriksa apakah 

kondisi kendaraan yang difoto pengajuan klaim sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Apabila kondisi kendaraan tersebut sesuai, 

maka petugas klaim memberikan pengantar perbaikan mobil 

kepada bengkel yang telah bekerja sama dengan perusahaan. 

 Setelah pihak bengkel memberikan persetujuan dan 

memberikan estimasi biaya perbaikan, selanjutnya data tersebut 

dikirim kembali ke PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya untuk 

disetujui. Selanjutnya bengkel akan melakukan pekerjaannya untuk 

memperbaiki kendaraan nasabah sesuai dengan data klaim. Namun 

nasabah diharuskan untuk mengisi surat pernyataan kepuasan 

sebelum bengkel melakukan perbaikan terhadap kendaraan 

nasabah. Dengan mengisi surat pernyataan kepuasan tersebut, 

kendaraan nasabah akan langsung diperbaiki oleh bengkel. Hal 

tersebut merupakan salah satu kasus dalam proses pengajuan klaim 

untuk perbaikan kendaraan bermotor. Proses tata cara klaim yang 

diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya tidak sulit 

sehingga memudahkan seluruh nasabah yang akan melakukan 

klaim.  

 

b. Proses pencairan uang klaim yang cepat 

 Dalam perusahaan asuransi, hal yang paling penting dan 

utama adalah bagaimana perusahaan asuransi tersebut memberikan 
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pencairan uang klaim dengan cepat. Semakin cepat proses cairnya 

uang klaim, maka pelayanan klaim suatu perusahaan asuransi akan 

dinilai semakin baik oleh nasabahnya. Hal ini disebabkan karena 

nasabah tidak menyukai proses pencairan uang klaim yang terlalu 

lama. Mereka biasanya beranggapan bahwa semakin lama proses 

cairnya uang klaim, maka semakin tidak baik pula manajemen 

diperusahaan.  

 Petugas klaim diharuskan untuk mampu menangani proses 

pencairan uang klaim dengan cepat sehingga tidak mengecewakan 

nasabah. Mulai dari saat pertama kali nasabah melakukan klaim, 

proses tersebut harus segera ditindak lanjuti agar proses pencairan 

uang klaim dapat berjalan dengan cepat dan tidak memakan waktu 

yang lama. Petugas klaim harus segera menginput data nasabah dan 

melakukan survei terhadap kejadian yang dialami nasabah. Setelah 

proses tersebut dilalui, maka surat permohonan klaim dapat 

langsung diberikan kepada pimpinan untuk segera disetujui.  

 Pencairan uang klaim yang cepat tersebut tidak lepas dari 

faktor kepiawaian setiap personel petugas yang menangani proses 

klaim. Dalam pencairan uang klaim tersebut, petugas klaim 

diharuskan untuk bertindak cepat dalam meminta persetujuan klaim 

kepada Pimpinan perusahaan. Karena faktor utama dari kecepatan 

pencairan uang klaim itu adalah bagaimana surat pengajuan klaim 

tersebut segera ditanda tangani oleh ketiga Pimpinan PT. 

Jasaraharja Putera Cabang Surabaya. Setelah surat pengajuan 

mendapat persetujuan tanda tangan dari seluruh Pimpinan 

perusahaan, maka pembayaran uang klaim dapat langsung 

dilakukan.   
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3.2.3 Keramahan Penyampaian Layanan 

 

 Salah satu unsur utama lain yang wajib diperhatikan ketika 

menyampaikan suatu pelayanan adalah bagaimana sikap petugas klaim 

tersebut. Dalam hal itu keramahan dalam penyampaian layanan sangat 

penting untuk diperhatikan agar menciptakan rasa nyaman kepada 

nasabah yang melakukan klaim. Dengan memberikan layanan yang 

ramah dan sopan, nasabah akan merasa bahwa dirinya dihormati serta 

dihargai oleh petugas atau karyawan yang sedang bertugas. 

 Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), mengungkapkan 

bahwa, “Keramahan penyampaian layanan adalah sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan 

dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.” Sikap petugas 

klaim agar dapat dikatakan bahwa dirinya telah menerapkan keramahan 

dalam pelayanan dapat dilihat melalui bagaimana petugas klaim 

menyampaikan suatu layanan. Apakah ia menggunakan bahasa yang 

sopan atau tidak juga merupakan unsur untuk melihat apakah petugas 

klaim telah memberikan pelayanan yang ramah. 

 Dengan memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada 

nasabah, nasabah dapat merasa aman untuk melakukan pelayanan klaim 

asuransi dengan perusahaan. Selain faktor faktor berupa kecepatan dan 

ketepatan dalam pelayanan klaim, faktor lain yang penting yaitu 

bagaimana petugas klaim menyampaikan layanannya dengan ramah dan 

sopan kepada nasabah. Dengan pelayanan yang ramah tersebut akan 

membuat nasabah merasa nyaman selama pemberian layanan 

berlangsung. Dan nasabah tidak merasa canggung ketika berinteraksi 

dengan petugas klaim selama proses pelayanan. Unsur tersbut dapat 

menciptakan kepuasan oleh konsumen yang diterima dari si pemberi 

layanan. Kepuasan yang dirasakan oleh nasabah tersebut kemudian 

akan menciptakan perasaan setia pada produk serta pelayanan 

perusahaan. Karena nasabah mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
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yang diharapkan akan didapat. Hal tersebut akan membuat nasabah 

untuk bertahan serta loyal dengan menggunakan jasa pelayanan 

asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Surabaya.  

 

a. Petugas klaim menggunakan bahasa yang sopan 

  Dalam memberikan informasi kepada nasabah yang 

melakukan klaim, petugas klaim harus menyampaikan informasi 

tersebut secara ramah dan menggunakan bahasa yang baik sehingga 

tidak menyinggung perasaan nasabah. Petugas klaim juga harus 

memperlakukan nasabahnya dengan murah senyum pula sehingga 

akan membuat nasabah merasa nyaman dengan pelayanan dari 

petugas klaim.  

 Dalam hal ini, pertama kali yang dilakukan oleh petugas 

klaim ketika ada nasabah yang datang untuk melakukan klaim 

adalah menyapa nasabah. Sapaan tersebut merupakan hal pokok 

untuk membuka pembicaraan ketika akan memberikan pelayanan 

yang baik. Setelah sapaan pembuka telah dilakukan, maka 

selanjutnya pelayanan yang sopan akan dapat berlanjut.  

Ketika nasabah datang untuk mengajukan klaim, petugas klaim 

memberikan sapaan „selamat pagi, ada yang bisa dibantu‟ kepada 

nasabah. Dalam mengungkapkan sapaan tersebut, petugas klaim 

tentu harus menggunakan nada suara yang sopan dan ramah 

sehingga memberikan kesan pertama yang baik kepada nasabah. 

Apabila nasabah memiliki kesan pertama yang baik kepada petugas 

klaim, maka ia dapat dengan nyaman menerima pelayanan yang 

didapat dari petugas klaim. Kemudian selanjutnya petugas klaim 

harus menyatakan segala informasi kepada nasabah dengan tutur 

bahasa yang sopan pula, seperti apabila nasabah bertanya mengenai 

kapan proses klaim selesai, maka petugas klaim harus dapat 

menyampaikan dengan bahsa yang halus dan sopan serta mudah 

dimengerti oleh nasabah.  
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b. Murah Senyum Ketika Melayani Klaim 

 Ketika petugas klaim memberikan sebuah pelayanan kepada 

nasabah, hal pertama yang harus dilakukan adalah tersenyum 

kepada nasabah untuk membuktikan bahwa petugas klaim akan 

melayani nasabah tersebut dengan sikap yang baik dan tidak galak. 

Dengan sikap yang baik diawal pertemuan tersebut merupakan 

kunci utama untuk nasabah agar ia mendapatkan kesan yang baik 

dari petugas klaim. Sehingga setelah kesan pertama tersebut telah 

terbentuk, maka nasabah tidak akan merasa tegang dengan 

penyampaian layanan yang diberikan.  

 Setelah perasaan tersebut terbentuk dibenak nasabah klaim, 

petugas klaim dapat menyampaikan pelayanan klaimnya dengan 

sikap yang sopan santun. Apabila pelayanan yang baik tersebut 

telah diberikan kepada nasabah, maka dapat dipastikan bahwa 

nasabah kemudian akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh petugas klaim.   
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3.2 Proses Input dan Persyaratan Asuransi 

 

Gambar 3.5 Bagan Proses Input dan Persyaratan Asuransi 

 
  Form klaim terisi 

Polis asli, Kwitansi premi terakhir, KTP, SIM 

 

 

Form, Data Persyaratan konfirmasi      

        Data Persyaratan Valid 

 

 

 

 

    

 Klaim Asuransi, Laporan    Klaim Asuransi sah, 

Konfirmasi 

   Klaim Asuransi    Laporan Asuransi 

 

 

 

  Berdasarkan bagan tersebut, maka proses input dan persyaratan 

data asuransi saat melakukan klaim dapat dijelaskan sebagai berikut: 

  Dalam melakukan klaim asuransi di PT. Jasaraharja Putera Cabang 

Surabaya terdapat beberapa alur proses yang harus dilalui oleh nasabah 

sebelum pencairan uang klaim terjadi. Dari beberapa proses klaim tersebut 

Nasabah 
Penerimaan dan Cek 

Data Persyaratan 

Input dan 
Pembuatan 

Laporan Klaim 

Pimpinan 

Pembayaran Klaim 
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telah digambarkan melalui bagan diatas yang kemudian selanjutnya dapat 

dijelaskan lebih detail sebagai berikut: 

   Ketika akan melakukan suatu klaim, nasabah akan diminta untuk 

mengisi formulir sebagai pengajuan klaim asuransi. Selain itu nasabah 

juga diminta untuk memperlihatkan polis asli dari asuransi, kwitansi 

pembayaran premi terakhir dan juga KTP SIM dari nasabah. Petugas klaim 

kemudian akan mengecek data data nasabah tersebut mengenai 

kebenarannya apakah kejadian yang ditunjukkan nasabah sesuai dan tidak 

diada ada. Dalam hal ini petugas klaim juga mengecek kondisi dari aset 

yang akan diklaim. Petugas akan melakukan verifikasi dengan memfoto 

kerusakan yang terjadi pada aset nasabah. Apabila data data yang 

diberikan nasabah sesuai dengan bukti yang didapat oleh petugas klaim, 

maka petugas klaim dapat melakukan input data nasabah dan langsung 

membuat laporan klaim. Selanjutnya laporan klaim asuransi beserta klaim 

asuransi nasabah tersebut diberikan kepada pimpinan PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Surabaya untuk kemudian disetujui. Apabila laporan klaim 

telah disetujui, maka berkas berkas tersebut dikembalikan kepada petugas 

klaim, yang selanjutnya pembayaran terhadap klaim dari nasabah dapat 

langsung dilakukan.  
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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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