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RINGKASAN
Laporam ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam resiko yang melekat pada diri
kita, baik itu risiko kecelekaan maupun risiko kesehatan.Untuk mengalihkan
risiko tersebut, kita butuh yang namanya asuransi. Asuransi menurut UU No 40
tahun 2014 tentang perasuransian merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu
perusahaan asuransi dengan pemegang policy, yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan untuk memberikan penggantian atau
pembayaran kepada pemegang policy. Premi merupakan tarif yang tercantum
dalam policy yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang policy
sebagai konsekuensi dari pengalihan risiko yang dilakukan oleh pemegang policy
kepada pihak asuransi.Sedangkan policy yaitu alat bukti tertulis yang berisikan
perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung.
Tujuan asuransi sendiri yaitu memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada
seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan. Disamping itu, asuransi juga
merupakan sebagai salah satu bentuk manajemen risiko dengan cara mengalihkan
risiko atau membagi risiko dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita
akibat risiko kepada pihak asuransi. Tetapi dengan adanya tujuan tersebut, masih
banyak masyarakat yang sudah mengikuti asuransi, tetapi dibatalkan atau tidak
membayar premi,dikarenakan banyak faktor yang menjadi alasannya.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Merdeka belajar - Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan menteri
pendidikan dan kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk
menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih
mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka
tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk
belajar diluar kampus.
Konsep tersebut terus dikembangkan oleh
kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan
yang berkualitas
pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa
mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada
dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya yaitu
merdeka belajar.
Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden
Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul.Perencanaan
pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah
peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan
segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih
berkualitas.
Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan
keleluasaan selama dua semester pada program belajarnya untuk melakukan
kegiatan diluar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk
lebih bersosialisasi dengan lingkungan diluar kelas.
Institut Informatika Bisnis Darmajaya sudah memiliki dan menjalankan
program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) tersebut. Dan bahkan
Institut Informatika Bisnis Darmajaya sudah memberi kebebasan kepada
mahasiswa kampus biru untuk menentukan sendiri program pilihan yang
diinginkan.
Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
Institut
Informatika Bisnis Darmajaya ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan yang dimulai pada tanggal 19 Mei 2021. Merdeka Belajar - Kampus
Merdeka ini juga diharapkan dapat membuka peluang untuk menjalin
hubungan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis. Dan para
mahasiswa juga dapat membandingkan dan mempratikkan materi yang
didapat di kampus dengan yang di dapat perusahaan atau instasi.
Pada kesempatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang penulis tempuh di
semester enam (VI) ini penulis melakukan magang di sebuah perusahaan
MNC Insurance .
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MNC Insurance adalah jasa layanan asuransi umum yang berfokus untuk
kepuasan pelanggan, dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, salah satu
produk MNC Insurance adalah MNC Car Protection, adalah asuransi
kendaraan bermotor roda empat yang memberikan perlindungan atas kerugian
/ kerusakan / kehilangan yang disebabkan oleh risiko - risiko kepemilikan
kendaraan bermotor.
Asuransi merupakan seseuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat
Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan
perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi.Asuransi dapat didefenisikan
sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang maupun asset
kekayaan terhadap risiko kerugian financial dengan pembagian risiko melalui
pembayaran sejumlah premi.
Atas dasar pembayaran premi tersebut pihak penanggung akan memberikan
ganti kerugiaan/ sejumlah uang apabila risiko yang dimaksud benar terjadi.
Memiliki asuransi adalah sebuah keputusan dan komitmen yang panjang dan
bukan hal yang tidak mungkin di tengah komitmen ini ada sebagian yang
berubah pikiran atau rencana sehingga membatalkan policy nya atau tidak
membayar premi lagi.
Dalam membatalkan policy atau customer tidak membayar premi lagi dapat
mengakibatkan kehilangan rasa aman dalam perlindungan asuransi.
Permasalahan tersebut terjai pada setiap perusahaan asuransi. Berdasarkan
uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan
laporan magang dengan judul “ Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi
pembayaran premi tidak terbayarkan oleh customer MNC Insurance.
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang
Tujuan dari kuliah kerja magang antara lain adalah untuk :
a) Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori
yang didapat pada proses perkuliahan
b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja
c) Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang
Manfaat dilaksanakan Kuliah Kerja Magang antara lain adalah
A. Bagi Mahasiswa
1. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia
praktik sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai
dengan latar belakang bidang ilmu
2. Mahasiswa dapat melatih kemampuan untuk menjadi pribadi yang
mandiri, bertanggung jawab, bekerja dalam tim, memecahkan
masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja
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3. Mahasiswa dapat menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial
dengan orang lain di dalam dunia kerja
B. Bagi Lembaga Pendidikan
1. Lembaga pendidikan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan
perusahaan yang digunakan mahasiswa dalam kuliah kerja magang
C. Bagi perusahaan
Mendapatkan bantuan secara fisik ketika melakukan pekerjaan sehari
–hari
1.4 Ruang Lingkup
laporan ini menjelaskan tetang Faktor - faktor yang mempengaruhi customer
tidak membayar premi. Permasalahan tersebut bisa membuat hasil produksi
perusahaan menurun. Terdapat beberapa faktor, sehingga customer tidak lagi
membayar premi, bisa disebabkan dari internal maupun eksternal. Dan juga
menjelaskan tentang bagaimana cara mengurangi permasalahan tersebut.
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

gambar 1.5 kantor MNC Insurance
Ketentuan Kuliah Kerja Magang Kampus Merdeka yang diadakan IIB
Darmajaya di MNC Insurance dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 Mei
2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 yang dilaksanakan sesuai jam kerja
karyawan perusahaan , yakni
Senin s/d Jumat : 08.30 – 17.30
Nama Perusahaan : MNC Insurance
Alamat
: Jl. Diponegoro No. 119 A, Sumur Batu, Kec. Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214
Telepon
: (62 – 721) 5603 038
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan

gambar 2.1 logo perusahaan
MNC Group didirikan oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo pada tahun 1989.MNC
Group adalah perusahaan investasi terkemuka di Indonesia, terlibat dalam
investasi keuangan dan juga berfokus pada media, jasa keuangan dan properti.
Selain kegiatan usahanya, MNC Group juga aktif dalam bantuan sosial terkait
melalui Program CSR yang dikenal sebagai Jalinan Kasih, fokus dalam
membantu masyarakat miskin melalui sumber daya yang signifikan dengan
beasiswa, persediaan makanan, pengobatan gratis, renovasi fasilitas umum,
bantuan yang disebabkan oleh bencana alam dan dana penggalangan melalui
program TV untuk tujuan amal.
Melalui visi, kualitas dan kecepatan MNC Group telah menjadi perusahaan
investasi terkemuka di Indonesia.PT MNC Kapital Indonesia Tbk ,secara
resmi melakukan proses akuisisi atas PT Jamindo General Insurance pada
tanggal 20 Desember 2011.
Pada tanggal 6 Januari 2012, PT Jamindo General Insurance secara resmi
berubah menjadi PT MNC Asuransi Indonesia, dengan pemegang saham
sebagai berikut :
a. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (99.9%)
b. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk (0.1%)
Pada 2 Maret 2012, PT MNC Asuransi Indonesia telah resmi beroperasi
dengan berbagai produk asuransi umum seperti asuransi kendaraan bermotor,
properti, perjalanan, kecelakaan diri, tanggung gugat, aviasi, alat berat, satelit,
rekayasa dan lain-lain.
Saat ini, kami memiliki 22 kantor perwakilan di seluruh penjuru negeri
dengan 24 jam layanan pelanggan, mobil derek, aplikasi ponsel pintar dan
layanan asuransi secara online yang lebih mudah, nyaman dan cepat
Dan pada tanggal 29 Agustus 2016 PT MNC Asuransi Indonesia mendirikan
cabang di Lampung
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi Misi MNC Group adalah Integritas, focus kepada kebutuhan pelanggan,
budaya perfoma tinggi, hormat dan keinginan yang kuat
2.3 Kegiatan Umum MNC Insurance Lampung
MNC insurance adalah jasa layanan asuransi umum yang berfokus untuk
kepuasan pelanggan dengan berbagai produk asuransi umum seperti asuransi
kendaraan bermotor dan properti, Dimana pengertian dari asuransi adalah
Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu
berkewajban membayar premi dan pihak lainnya memiliki kewajiban member
jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi apabila terjadi sesuatu yang
menimpa pihak pertama.
2.4 Struktur Organisai
Dalam manajemen organisasi yang baik diperlukan susunan atau urutan kerja
yang jelas antara suatu struktur organisasi yang sistematis dan serasi.Dalam
pelaksanaan mekanisme karja tersebut, diperlukan Struktur Organisasi untuk
meningkatkan ifisiensi dan efektifitas dalam rangka pencapaian tujuan.

gambar 2.4 struktur organisasi
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BAB III
HASIL KEGIATAN
3.1 Kegiatan Magang
Kuliah Kerja Magang pada MNC Insurance Lampung pada program Kampus
Merdeka ini berlangsung selama enam bulan yang terhitung sejak 19 mei 2021.
Selama Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang di MNC Insurance berlangsung
sejak pukul 08.30 hingga 17.30 WIB selama lima hari kerja dalam seminggu
dimulai sejak senin hingga jumat. Sebelum memulai Kuliah Kerja Magang,
pada hari pertama diawali dengan pengenalan situai dan lingkungan kerja
mulai dari pengenalan dengan para staff perusahaan, pengenalan tugas dan
juga tata tertib yang berlaku pada perusahaan MNC Insurance.
Dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang MNC Insurance, penulis berfokus
pada divisi administrasi, dimana di dalam divisi administrasi tersebut terdapat
dua bagian yaitu di bagian Policy Management dan Finance.
Admin Asuransi adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan input
data, filling dokumen, scan dan fotocopy berbagai dokumen yang dibutuhkan.
Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Admin Asuransi
adalah sebagai berikut:
1) Menginput Data Asuransi
Seorang Admin Asuransi bertugas untuk menginput data asuransi
kedalam sistem yang telah disediakan oleh perusahaan, setiap perusahaan
memiliki sistem yang berbeda-beda.Ada juga yang masih menginput data
secara manual menggunakan Microsoft Excel.
2) Melakukan Filling Dokumen
Pengarsipan dokumen (Filling Dokumen) dilakukan agar dokumen lebih
terlihat teratur, sehingga jika nantinya dokumen tersebut dicari, dapat
ditemukan lebih cepat.
3) Melakukan Scan dan Fotocopy Dokumen
Beberapa dokumen perlu di Fotocopy dan di Scan. seorang admin
Asuransi harus bisa melakukan Hal ini.
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dimana tugas – tugas yang dilakukan selama Kuliah kerja Magang adalah
sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jenis Tugas
Croschek Kelengkapan data penutupan dan renewal
Pengajuan approval penutupan dan renewal policy
Scan document penutupan dan renewal policy
Input Quotation Slip
Input policy
Print policy
Endorse policy
Handling telepon
Email Policy Done
Rekap produksi dealer dan MTF
Notulent meeting Internal
Control ekspedisi (Pengiriman berkas)
Settlement Received
Filling copy policy

3.2 Permasalahan / Program Magang
Aktivitas yang dilakukan selama proses magang di perusahaan asuransi MNC
insurance dalam bidang adminintrasi, dimana dalam bidang adminintrasi erat
kaitannya dengan pembayaran premi, setelah customer melakukan perjanjian
asruransi dengan perusahaan asuransi.
Meskipun kesadaran untuk berasuransi sudah meningkat, namun sebetulnya
pembatalan policy tetap menjadi salah satu masalah yang sering ditanyakan
atau terjadi pada perusahaan asuransi.Asuransi dinilai menjadi salah satu hal
yang harus dimiliki untuk melindungi diri dari berbagai macam risiko
terutama di saat pandemi seperti sekarang ini.memiliki asuransi adalah sebuah
keputusan dan komitmen yang panjang dan bukan hal yang tidak mungkin di
tengah komitmen ini ada sebagian yang berubah pikiran atau rencana sehingga
ingin membatalkan policynya.
Membatalkan policy, butuh pertimbangan yang sangat penting.Karena dengan
melakukan ini dapat mengakibatkan kehilangan rasa aman dalam
perlindungan asuransi,Sebelum membatalkan policy, pahami segala risiko dan
kerugian yang terjadi.Misalnya pahami ketentuan asuransi yang
dimiliki.Mulai dari mengenai pengembalian premi yang sudah dibayarkan
hingga biaya-biaya.Selanjutnya, hal yang tak boleh dilupakan adalah berapa
premi yang dikembalikan atau didapatkan.
3.2.1 program
3.2.1.1 Perencanaan Program./Temuan Masalah
Terdapat masalah dalam setiap perusahaan asuransi, yang telah di
bahas pada uraian di atas, dimana di tengah komitmen ada
sebagian customer yang berubah pikiran atau rencana sehingga
7

ingin membatalkan policynya atau tidak membayar premi
lagi.Selain itu, sebelum berbicara mengenai premi yang
dikembalikan patut dipikirkan juga risiko dan kerugian jika tidak
memiliki perlindungan asuransi.Sebab, ada beberapa hal yang
wajib menjadi pertimbangan jika tetap ingin melakukan
pembatalan policy.
a. akan kehilangan rasa aman karena tak ada perlindungan
asuransi.
b. Jika memutuskan membeli produk asuransi baru suatu hari
nanti, maka biaya premi dan biaya asuransi yang dibayarkan
akan meningkat karena mengikuti usia saat membeli asuransi
tersebut
3.2.1.2 Kerangka Pelaksanaan/ Pemecahan Masalah
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Magang di MNC
Insurance yang berjudul analisis faktor – faktor yang
mempengaruhi pembayaran premi tidak terbayarkan oleh
customer mnc insurance, penulis menggunakan 2 (dua) metode
pengumpulan data diantaranya
a. Wawancara
Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan melalui
Tanya jawab baik itu secara langsung maupun tidak. Disini
penulis melakukan wawancara dengan karyawan MNC
Insurance
b. Studi Pustaka
Dalam metodestudi pustaka penulis dapat mengumpulkan data
dengan cara memperoleh data melalui berbagai buku maupun
referensi lain yang tentunya ada keterkaitan dengan masalah.
3.2.1.3 Pelaksanaan Program
Program yang dilakukan untuk mengurai permasalahan customer
yang melakukan pembatalan policy atau tidak membayar premi
yang terdapat pada setiap perusahaan asuransi, khususnya MNC
Insurance adalah
a. Pemberian pelayanan yang baik kepada customer
Salah satu faktor penting keberhasilan sebuah usaha adalah
kualitas pelayanan terhadap customer.Saat customer sedang
mencari informasi atau bantuan, dibutuhkan kesigapan dari
pemilik usaha untuk memberi bantuan. Dengan memberikan
pelayanan yang sopan membuat customer menjadi merasa
nyaman , dan memjadi senang mengikuti asuransi di
perusahaan MNC Insurance dan juga sering follow up
customer, agar customer merasa diperhatikan oleh pihak
perusahaan.
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b. Pemberian penjelasan yang jelas dan tepat kepada customer
Agar customer merasa yakin terhadap kita, dan tidak
membatalkan policy atau tidak membayar premi, perlu pihak
perusahaan memberikan penjelasan yang tepat.Apa itu
asuransi dan menjelaskan keunggulan-keunggulan yang
didapat.
3.2.1.4 Evaluasi Program
Berdasarkan program yang diuraikan diatas,sangat membantu
untuk membuat customer merasa puas, namun tidak menutup
semuanya, Keluhan customer memang tidak bisa dihindari,
masih terdapat customer yang kurang puas terhadap pelayanan
atau produk yang telah diberikan oleh pihak perusahaan
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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Landasan Teori
a. Pengertian Pelayanan
Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh
kehidupan orang dalam masyarakat.Selanjutnya Sinambela (2008)
mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan
batin dari penerima pelayanan.Pengertian pelayanan menurut Zein (2009)
adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang
harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan definisi pelayanan menurut
Mahmoedin (2010) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang
bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antara konsumen dengan karyawan atau hal - hal lain yang disediakan
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan
permasalahan konsumen/pelanggan.
Berdasarkan pengertian - pengertian diatas maka dapat disimpulkan
bahwapelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode
tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan
pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan
pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.
1) Kualitas Layanan
Konsep kualitas layanan muncul pada tahun 1985, A. Parasuraman,
Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry lewat penelitian dan
direvisi kembali pada tahun 1988. Dalam artikelnya mereka
menekankan adanya fenomena umum bahwa pencapaian kualitas
dalam hal produk dan layanan menduduki posisi sentral.Kualitas
layanan ini bagi mereka belum lagi terdefinisikan secara
baik.Kualitas layanan, menurut mereka, adalah perbandingan antara
Harapan (Expectation) dengan Kinerja (Performance) dalam
Mardikawati & Farida (2013).Dengan mengutip Lewis and Booms
(1983), mereka menyatakan “Service quality (kualitas layanan)
adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan
dengan harapan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti
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melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara
yang konsisten."
Bates dan Hoffman (1999) seperti dikutip oleh Sukoco dan
Nilowardono (2009) menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan
penilaian pelanggan terhadap proses penyediaan jasa, dengan
demikian pengevaluasian kualitas layanan berarti pengevaluasian
terhadap proses produksi jasa. Sementara itu menurut Tjiptono (2005)
kualitas layanan adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan
dimana pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Senada dengan Tjiptono,
Arief (2006) menyatakan kualitas pelayanan adalah tingkat
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan
Menurut Usmara (2008) kualitas pelayanan adalah suatu sikap dari
hasil perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen dengan
kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen.Lain halnya Roderick,
James dan Gregory (2008) yang menyatakan bahwa service quality
adalah tingkat- tingkat ukuran atas kualitas pelayanan yang
diasumsikan berhubungan dengan perkembangan harga. Berdasarkan
pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa service quality
adalah suatu tingkat ukuran akan keunggulan yang diharapkan atas
kualitas pelayanan yang dihubungkan dengan perkembangan harga
atau tingkat perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen
dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen untuk menjadi
pengendali perkembangan harga.
Metode servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengukur
kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan
diperoleh nilai gap (kesenjangan) yang merupakan selisih antara
persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan
harapan terhadap yang akan diterima. Pengukurannya metode ini
dengan mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing
dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang merupakan selisih
antara persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima dengan
harapan konsumen terhadap layanan yang akan diterima. Namun,
secara umum memang belum ada keseragaman batasan tentang
konsep servive quality. Beberapa pendapat para ahli tentang konsep
servqual tersebut, antara lain:
1. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2005), kualitas pelayanan
merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan
pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi
keinginanpelanggan.
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2. Menurut Parasuraman (dalam Tjiptono 2005) terdapat dua faktor
utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yakni, layanan
yang diharapkan (expected service) dan layanan yang
dipersepsikan(perceived service).
3. Kotler (dalam Tjiptono 2005) Kualitas pelayanan harus dimulai
dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.
Metode servqual memiliki dua perspektif yaitu perspektif internal dan
perspektif eksternal. Perspektif eksternal digunakan untuk memahami apa
yang diharapkan konsumen, dirasakan konsumen, dan kepuasan konsumen.
Pengukurannya menggunakan metode servqual.Instrumen ini awalnya
dibangun oleh para peneliti di bidang pemasaran untuk mengukur kualitas
pelayanan secara umum, karena pada saat itu kualitas pelayanan menjadi
salah satu fokus yang sering dibahas dalam pemasaran.Instrumen ini
diperkenalkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry seperti yang dikutip
oleh Jiang (2006).Servqual merupakan alat yang efektif untuk mengukur
kepuasan konsumen dengan mengukur kelima dimensi dari kepuasan
pelanggan. Model ini terdiri dari dua bagian, dimana bagian awal berisi
harapan pelanggan untuk sebuah kelas pelayanan, dan bagian kedua
merupakan Persepsi pelanggan akan pelayanan yang diterima. Sebuah skor
untuk kualitas pelayanan dihitung dari nilai selisih antara nilai peringkat
yang diberikan pelanggan untuk sepasang pernyataan
harapan dan persepsi (Ndendo dkk, 2007). Sedangkan, perspektif internal
diidentifikasikan dengan bebas kesalahan (zero defect) dan melakukan
dengan benar saat pertama kali serta menyesuaikan dengan permintaan.
Untuk mengukur perspektif internal yang bebas kesalahan (zero defect)
yang berhubungan dengan kualitas pelayanan digunakan metode six sigma.
Six sigma adalah seperangkat alat yang digunakan untukmengidentifikasi,
menganalisis, dan mengeliminasi sumber variasi dalam proses.
b. Pengertian Kepuasan konsumen
Menurut Tjiptono (2014) , kepuasan berasal dari bahasa Latin “Satis”
yang berarti cukup baik, memadai dan “Facio” yang berarti melakukan
atau membuat. Secara sederhana kepuasan bisa diartikan sebagai upaya
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan konsumen
adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai
dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). Lebih dalam lagi,
Oliver menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah bagian dari
pemasaran dan memainkan peran penting di dalam pasar (Oliver, 2007).
Hampir senada dengan Oliver, Kotler (2000) mengatakan bahwa
kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah
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membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan
harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon
terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan
antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan
setelah pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 2004). Menurut
Westbrook & Reilly (dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa
kepuasan konsumen merupakan respon emosional
terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli.
Sementara Kandampully (2002) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
sangat penting bagi setiap organisasi, baik sektor jasa ataupun sektor
barang, oleh karena itu tidak setiap waktu produsen dapat memuaskan
pelanggan.Karena ada begitu banyak pelanggan yang menggunakan
produk dan setiap pelanggan menggunakannya secara berbeda, sikap yang
berbeda, dan berbicara secara berbeda.
4.2 Analisis Program
Dengan menggunakan data kualitatif yaitu wawancara dan studi pustaka
terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi customer tidak membayar
premi pada perusahaan asuransi, yaitu
a. Seketika membutuhkan dana yang besar
Salah satu alasan customer membatalkan policynya atau tidak membayar
premi lagi, dikarenakan customer membutuhkan dana yang besar, dan
menjadikan secara terpaksa customer tidak bisa untuk membayar premi
tersebut.
b. Merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan
Pelayanan sangat penting terhadap perusahaan, karena dengan pelayanan
yang baik, membuat customer merasa nyaman dan senang mengikuti
Asuransi di perusahaan MNC Insurance
c. Kurang yakin terhadap produk yang ada di MNC Insurance
Sangat penting untuk meyakinkan customer atas keunggulan –
keunggulan produk yang telah diberikan.Sehingga membuat customer
tidak jadi untuk membatalkan policy.
Dan untuk mengurangi permasalahan tersebut,
terdapat beberapa
program yang dijalankan, sesuai dengan yang telah dibahas diatas.
Dengan memberikan pelayanan yang baik dan memberikan penjelasan
yang tepat, dapat menjadikan customer merasa diperhatikan dan bisa
mengurangi permasalahan tersebut. Pelayanan adalah usaha untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada para customer, tujuan dari
pelayanan ini untuk membuat customer menjadi puas, sehingga
meningkatkan aspek lainnya.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
a. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor
yang mempengaruhi customer tidak membayar premi adalah 1. Seketika
membutuhkan dana yang besar 2. Merasa kurang puas terhadap pelayanan
yang diberikan 3. Kurang yakin terhadap produk yang ada di MNC
Insurance
b. Permasalahan tersebut terjadi pada setiap perusahaan asuransi, untuk
mengurangi permasalahan tersebut , dapat dilakukan dengan cara
1.Pemberian pelayanan yang baik kepada customer 2. Pemberian
penjelasan yang jelas dan tepat kepada customer
5.2 Saran
a. Bagi Mahasiswa Sebaiknya harus benar – benar mempersiapkan diri
terutama tenaga dan waktu. Dikarenakan perkerjaan lapangan sangat
berbeda dengan dunia perkuliahan dan juga kegiatan magang tersbut
membutuhkan waktu yang lama.
b. Bagi Institusi , sebaiknya untuk kedepannya lebih awal lagi dalam proses
pengiriman atau pemberitahuan tentang sistematika penyusunan laporan.
Sehingga mahasiswa dapat lebih awal mengerjakan laporan tersebut.
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https://tambahpinter.com/kepuasan-konsumen-revisi/

15

LAMPIRAN
Lampiran 1
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Lampiran 2
LOKASI PERUSAHAAN
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Lampiran 3
DAFTAR HADIR
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
NamaMahasiswa

: Ni Putu Bunga Mellynia

NPM

: 1812120097

Nama Perusahaan / TempatMagang : MNC Insurance Lampung
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HARI/ TANGGAL
Rabu, 19 mei 2021
Kamis, 20, mei 2021
Jum'at, 21 mei 2021
Senin, 24 mei 2021
Selasa, 25 mei 2021
Rabu, 26 mei 2021
Kamis, 27 mei 2021
Jum'at, 28 mei 2021
Senin, 31 mei 2021
Rabu, 2 juni 2021
Kamis, 3 juni 2021
Jum'at, 4 juni 2021
Senin, 7 juni 2021
Selasa, 8 juni 2021
Rabu, 9 juni 2021
Kamis, 10 juni 2021
Jum'at, 11 juni 2021
Senin, 14 juni 2021
Selasa, 15 juni 2021
Rabu, 16 juni 2021
Kamis, 17 juni 2021
Jum'at 18 juni 2021
Senin, 21 juni 2021
Selasa, 22 juni 2021
Rabu, 23 juni 2021
Kamis, 24 juni 2021
Jum,at 25 juni 2021
Senin, 28 juni 2021
Selasa, 29 juni 2021
Rabu, 30 juni 2021
Kamis, 1 juli 2021
Jum'at, 2 juli 2021

PARAF

KETERANGAN

ijin

18

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Senin, 5 juli 2021
Selasa, 6 juli 2021
Rabu, 7 juli 2021
Kamis, 8 juli 2021
Jum'at, 9 juli 2021
Senin, 12 juli 2021
Selasa, 13 juli 2021
Rabu, 14 juli 2021
Kamis, 15 juli 2021
Jum'at, 16 juli 2021
Senin, 19 juli 2021
Rabu, 21 juli 2021
Kamis, 22 juli 2021
Jum'at, 23 juli 2021
Senin, 26 juli 2021
Selasa, 27 juli 2021
Rabu, 28 juli 2021
Kamis, 29 juli 2021
Jum'at, 30 juli 2021
Senin, 2 agustus 2021
Selasa, 3 agustus 2021
Rabu, 4 agustus 2021
Kamis, 5 agustus 2021
Jum'at, 6 agustus 2021
Senin, 9 agustus 2021
Selasa, 10 agustus 2021
Kamis, 12 agustus 2021
Jum'at 13 agustus 2021
Senin, 16 agustus 2021
Rabu, 18 agustus 2021
Kamis, 19 agustus 2021
Jum'at 20 agustus 2021
Senin, 23 agustus 2021
Selasa, 24 agustus 2021
Rabu, 25 agustus 2021
Kamis, 26 agustus 2021
Jum'at, 27 agustus 2021
Senin, 30 agustus 2021
Selasa, 31 agustus 2021
Rabu, 1 september 2021
Kamis, 2 september 2021

Ijin

19

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Jum'at, 3 september 2021
Senin, 6 september 2021
Selasa, 7 september 2021
Rabu, 8 september 2021
Kamis, 9 september 2021
Jum'at 10 september 2021
Senin, 13 september 2021
Selasa, 14 september 2021
Rabu, 15 september 2021
Kamis, 16 september 2021
Jum'at, 17 september 2021
Senin, 20 september 2021
Selasa, 21 september 2021
Rabu, 22 september 2021
Kamis, 23 september 2021
Jum'at 24 september 2021
Senin, 27 september 2021
Selasa, 28 september 2021
Rabu, 29 september 2021
Kamis, 30 september 2021
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Lampiran 4

LOGBOOK KEGIATAN

NamaMahasiswa

: Ni Putu Bunga Mellynia

NPM

: 1812120097

Nama Perusahaan / TempatMagang : MNC Insurance Lampung

No

Tanggal

Deskripsi Kegiatan

Luaran Kegiatan


pengenalan staf” MNC
Insurance, pengenalan


1

tata tertib
Pengenalan

19/05/21-

Lingkungan

21/05/21

MNC Insurance

Kerja



mencatat tahapantahapan melakukan
input policy system
MGIS/Smart UW yang
dipakai dalam MNC
Insurance




form SPPA untuk Input

Membantu

Policy

crosschek

2

24/05/2125/05/21

Approval kelengkapan

kelengkapan

data

penutupan

dan

renewal policy


Membantu
pengajuan approval
penutupan

dan

renewal policy

21

Hasil Kegiatan





Membantu
crosscheck

3

27/05/21-



Approval kelengkapan
form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Kelengkapan data

renewal policy

customer sebagai arsip

Membantu

perusahaan

pengajuan approval

28/05/21

penutupan dan
renewal policy


Membantu

Scan

document policy


Membantu

filling

copy policy


4

31/05/21

Membantu

Input

policy penutupan


Membantu



Policy Penutupan MV
(Motor Vehicle)

print

policy





Membantu
crosschek

5

02/6/21

Approval kelengkapan
form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

penutupan

dan

Policy

renewal policy


Membantu
pengajuan approval
penutupan dan
renewal policy
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Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy
6

07/06/2111/06/21



Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

Membantu
policy

Management


document policy


Approval kelengkapan

input

Kelengkapan data
customer sebagai arsip

penutupan

perusahaan

dan renewal policy


Membantu

Email

policy done


Membantu

filling

copy policy




Membantu
crosschek

7

14/06/21-



18/06/21

form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Data produksi dealer

penutupan

dan MTF

dan


renewal policy


Membantu

scan

document policy


Approval kelengkapan

Membantu
policy

Menerima dan member
informasi yang telah
diterima

input

penutupan

23

dan renewal policy


Membantu

rekap

produksi dealer dan
MTF


Membantu handling
telepon





Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy
8

21/06/21-



25/06/21

Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

document policy


Membantu
policy

Management


input

Membantu

Menerima dan Menberi
Informasi yang telah

penutupan

dan renewal policy


Approval kelengkapan

diterima


Hasil Progres dari
Meeting internal

Handling Telepon


Membantu menjadi
notulent

meeting

internal

24



Membantu
crosschek
kelengkapan

data

penutupan

dan

renewal policy


Membantu
pengajuan approval
penutupan

dan



form SPPA untuk Input

renewal policy


Membantu

scan

document policy
9

28/06/21-



02/07/21

Membantu
policy

print

policy


Membantu



Policy Penutupan dan
Renewal MV (Motor

penutupan

Membantu

Policy

input

dan renewal policy


Approval kelengkapan

Vehicle)


Data produksi dealer
dan MTF



Mengirim Berkas dan
mencatat dalam buku

rekap

ekspedisi

produksi dealer dan
MTF


Membantu Control
Expedisi
(Pengiriman
Berkas)





Membantu

form SPPA untuk Input

crosschek

10

Approval kelengkapan

kelengkapan

data

Policy

05/07/21-

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

08/07/21

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang



dan

25

renewal policy


Membantu

telah diinput oleh Policy


document policy


Membantu
policy

Management

scan

Kelengkapan data
customer sebagai arsip

input

perusahaan

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

email

policy done


Membantu

filling

copy policy




Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Data produksi dealer

penutupan

dan MTF

dan


renewal policy
11

12/07/21-



16/07/21

Membantu

scan

document policy


Approval kelengkapan

Membantu
policy

Menerima dan Menberi
Informasi yang telah
diterima

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

rekap

produksi dealer dan
MTF


Membantu
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Handling Telepon


Membantu
crosschek
kelengkapan

data

penutupan

dan

renewal policy


Membantu
pengajuan approval 

12

penutupan

19/07/21

dan

Renewal MV (Motor

renewal policy


Membantu

Policy Penutupan dan

Vehicle)
scan

document policy


Membantu
policy

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy




Membantu
crosschek

form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

21/07/21-

pengajuan approval 

Memberi informasi

23/07/21

penutupan

mengenai data yang
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Approval kelengkapan

dan

renewal policy


Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

document policy


Membantu
policy

input

penutupan

Management


Mengirim Berkas dan
mencatat dalam buku
ekspedisi

dan renewal policy

27



Membantu

print

policy


Membantu

email

policy done


Membantu Control
Expedisi
(Pengiriman
Berkas)



Membantu
crosschek



kelengkapan

data

penutupan

dan 

renewal policy

form SPPA untuk Input

Membantu

Policy

pengajuan approval 

Policy Penutupan dan

penutupan

Renewal MV (Motor

dan

renewal policy
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26/07/2130/07/21



Membantu

Vehicle)
scan 

mengenai data yang

Membantu

telah diinput oleh Policy

input

penutupan

dan renewal policy
Membantu

Membantu

Management


print

rekap

produksi dealer dan

Data produksi dealer
dan MTF



policy


Memberi informasi

document policy

policy


Approval kelengkapan

Mengirim berkas dan
mencatat dalam buku
ekspedisi

MTF


Membantu Control
Expedisi
(Pengiriman

28

Berkas)




Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy

15

06/08/21

Membantu

telah diinput oleh Policy
scan



Membantu
policy

Management


document policy

02/08/21-

Approval kelengkapan

input

Mengirim Berkas dan
mencatat dalam buku

penutupan

ekspedisi

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

email

policy done


Membantu Control
Expedisi
(Pengiriman
Berkas)





Membantu

form SPPA untuk Input

crosschek

16

9/08/2110/08/21



Approval kelengkapan

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Data produksi dealer

penutupan

dan MTF

dan

renewal policy

29



Membantu

scan

document policy


Membantu
policy

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

rekap

produksi dealer dan
MTF




Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy
17

12/08/21-



Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

document policy

13/08/21


Approval kelengkapan

Membantu
policy

input

penutupan

Management


Menerima dan Menberi
Informasi yang telah
diterima

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

email

policy done


Membantu
Handling Telepon

30





Membantu
crosschek



form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy
18

18/08/21-



Approval kelengkapan

Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

Management

document policy

20/08/21


Membantu
policy

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

email

policy done


Membantu

filling

copy policy




Membantu
crosschek

19

23/08/21-



27/08/21

form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Data produksi dealer

penutupan

dan MTF

dan


renewal policy


Membantu

scan

document policy


Approval kelengkapan

Membantu

Menerima dan Menberi
Informasi yang telah
diterima

input

31

policy

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy


Membantu

rekap

produksi dealer dan
MTF


Membantu handling
telepon





Membantu
crosschek



20

30/08/2103/09/21

form SPPA untuk Input

kelengkapan

data

Policy

penutupan

dan 

Policy Penutupan dan

renewal policy

Renewal MV (Motor

Membantu

Vehicle)

pengajuan approval 

Memberi informasi

penutupan

mengenai data yang

dan

renewal policy


Approval kelengkapan

Membantu

telah diinput oleh Policy
scan

Management

document policy


Membantu
policy

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy

32



Membantu
crosschek
kelengkapan

data

penutupan

dan


renewal


Membantu

form SPPA untuk Input

pengajuan approval

Policy

dan 

penutupan
renewal policy

21

10/09/21

Membantu



scan

Membantu
policy



Policy Penutupan dan
Renewal MV (Motor
Vehicle)



document policy

06/09/21-

Approval kelengkapan

input

Data produksi dealer
dan MTF

penutupan 

Mengirim Berkas dan

dan renewal policy

mencatat dalam buku

Membantu

ekspedisi

print

policy


Membantu

rekap

produksi dealer dan
MTF


Membantu

control

ekspedisi
(Pengiriman berkas)


Membantu
crosschek

22

data

penutupan

dan

renewal

13/09/2117/09/21

kelengkapan



pengajuan approval
dan

Approval kelengkapan
form SPPA untuk Input
Policy



Membantu

penutupan



Policy Penutupan dan
Renewal MV (Motor
Vehicle)

renewal policy


Membantu

scan

33

document policy


Membantu
policy

input

penutupan

dan renewal policy


Membantu

print

policy

23

Pengenalan
tugas

20/09/21

divisi



Mencatat tahapan
pengajuan ovr dan
settlement received



Laporan
Pembayaran premi
sudah dibayarkan

finance




24

21/09/2124/09/21






25

27/09/2129/09/21



Membantu
settlement
received
Membantu scan
document policy
Membantu
control
ekspedisi
(Pengiriman
berkas)
Membantu
settlement
received
Membantu scan
document policy
Membantu
control
ekspedisi
(Pengiriman
berkas)

Keterangan
▪ Tanggal :
Tanggal pelaksanaan kegiatan
34

▪ Deskripsi kegiatan :
Berisi informasi aktivitas yang dikerjakan, missal melakukan pengecekan bahan
baku, sampling dan analisis di laboratorium
▪ Luarankegiatan :
Hasil dari aktivitas yang dilakukan, bias berupa dokumen missal hasil analisis
laboratorium, ceklis observasi.
▪ Bukti :
Pelaksanaan kegiatan memerlukan bukti, baik berupa dokumentasi maupun
catatan (notulensi hasil diskusi)
Logbook harian bias dibuat harian atau periodik. Misal, melakukan pengecekan
bahan baku di gudang yang dilakukan pada 2 – 4 Agustus 2021.
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Lampiran 6
BUKTI – BUKTI KEGIATAN

Filling document

pengenalan divisi finance

38

proses input polis

scan document

pengiriman berkas

Croschek kelengkapan data

39

