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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian dari Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang 

tidak tentu (KUHD, Pasal 246). 

Kesadaran penduduk Indonesia akan pentingnya asuransi dan pemahaman 

pada asuransi masih minim. Persentase pemilik asuransi jiwa hanya mencapai 

25,24% dari total penduduk Indonesia yang berarti masih banyak masyarakat 

disekitar kita yang belum terlindung oleh asuransi (Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia, 2017). Namun meskipun jumlah pemilik asuransi jiwa sedikit, menurut 

data Otoritas Jasa Keuangan menunjukan bahwa jumlah premi asuransi setiap 

tahunnya mengalami peningkatan serta perusahaan asuransi maupun broker juga 

meningkat setiap tahun (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, 

Perusahaan Indo Teknologi Solusi menyediakan sistem yang memudahkan 

berbagai proses yang dibutuhkan dalam berasuransi. 

PT. Indo Teknologi Solusi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengembangan software aplikasi yang berbasis web dan mobile dengan 

menggunakan sistem real-time dan proses otomatisasi bisnis untuk mempercepat 

dan menyederhanakan proses sehingga menekan biaya operasional perusahaan dan 
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meningkatkan kapasitas produksi agar perusahaan dapat bersaing di dalam industri 

masing-masing. 

Perusahaan Indo Teknologi Solusi mempunyai visi yaitu sistem Perusahaan 

Indo Teknologi Solusi akan diakui sebagai salah satu sistem solusi IT terbaik di 

Asia, khususnya Indonesia. Dan juga memiliki misi yaitu untuk memberikan 

layanan terbaik kepada Stakeholders melalui sistem solusi real-time yang efektif, 

efisien, dan bermanfaat. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perusahaan Indo 

Teknologi Solusi memiliki tujuh produk yang ditawarkan kepada berbagai 

perusahaan ternama di Indonesia diantaranya Telkomsigma, Bank DKI, Safe 

Insurance Brokers, Batavia Prosperindo Finance, Sequis Life, Sequis Asset 

Management, Sequis Financial.  

Tujuh produk yang ditawarkan yaitu Kartu Sehat, BPI System, E-Policy 

System, Server & Storage, I-ERMS, E-Broker System, dan Network Security. Dari 

beragam produk yang ada pada perusahaan Indo Teknologi Solusi, E-Broker 

System merupakan fokus utama Pemagang pada saat melakukan kegiatan magang 

pada perusahaan tersebut. E-Broker System berbasis website lebih unggul dalam 

penggunaannya karena perusahaan broker dapat memantau proses bisnis dari 

produksi, klaim, dan keuangan secara real-time serta placement processing yang 

otomatis, dan juga klien dapat mengajukan klaim secara online dengan 

menggunakan web browser. Dengan menerapkan cara seperti ini, prosedur klaim 

berlangsung lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, dan memberikan 

kenyamanan untuk kedua belah pihak saat adanya pengajuan klaim. 
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Pada produk E-Broker System mempunyai beberapa karakteristik, 

diantaranya adalah sistem mobile dan berbasis website yang terintegrasi, dokumen 

disimpan dalam format elektronik secara real-time dan tidak menggunakan kertas, 

dapat diimplementasikan dalam skema bisnis B2B (Business to Business)  atau B2C 

(Business to Consumer), menyederhanakan siklus proses dan penggunaan waktu 

yang singkat serta meningkatkan produktivitas. Dalam perusahaan asuransi pasti 

dikenal sebuah istilah underwriting dimana underwriting sangat diperlukan ketika 

klien atau tertanggung mengajukan asuransi agar mendapat beban premi yang 

paling sesuai dengan resiko yang dimiliki.  

Pada kesempatan kali ini, pemagang akan mengembangkan suatu sistem E-

Broker menggunakan Microsoft SQL yang ada pada Perusahaan Indo Teknologi 

Solusi dengan cara query untuk pembuatan fitur rincian data penutupan asuransi. 

Dengan ada banyaknya data yang dimiliki oleh perusahaan, pemagang juga 

ditugaskan untuk mengelola data tersebut untuk melihat performa perusahaan dan 

diarahkan oleh perusahaan untuk menggunakan Tableau. Tableau sebagai software 

yang dapat menampilkan visualisasi data kemudian hasil pengolahan data tersebut 

akan digunakan untuk menampilkan reporting yang telah dilakukan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tugas magang ini ditujukan untuk pembuatan fitur rincian data penutupan 

dan reporting pada sistem E-Broker yang ada pada Perusahaan Indo Teknologi 

Solusi modul underwriting. Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan ketika 

mengembangkan sistem, yaitu: 
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1) Bagaimana cara mengimplementasikan Microsoft SQL pada produk E-

Broker System untuk pembuatan fitur rincian data penutupan asuransi? 

2) Bagaimana cara pembuatan query dan menampilkan hasil reporting pada 

Tableau? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan fitur rincian data penutupan asuransi dan reporting, 

pemagang mempunyai batasan. Adapun beberapa persyaratan spesifikasi yang ada 

adalah: 

1) Query menggunakan bahasa pemrograman Transact SQL dan database 

Microsoft SQL yang digunakan pada produk E-Broker System. 

2) Hasil reporting berdasarkan pada query dari perusahaan Indo Teknologi 

Solusi dan hanya dapat dipakai pada E-Broker System perusahaan Indo 

Teknologi Solusi yang digunakan untuk menganalisa kinerja perusahaan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari magang ini adalah untuk mengembangkan fitur rincian data 

penutupan asuransi pada sistem E-Broker perusahaan Indo Teknologi Solusi 

menggunakan Microsoft SQL dan membuat visualisasi data reporting 

menggunakan Tableau. 
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1.5 Metodologi Magang 

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan fitur ini adalah Software 

Development Life Cycle (SDLC) dimana metode ini akan cocok diterapkan pada 

perancangan sebuah software. SDLC mempunyai sifat yang jelas pada setiap 

tahapnya, beberapa tahap tersebut diantaranya yaitu mengumpulkan permintaan 

atau keperluan pengguna, melakukan analisa, desain, melakukan pengembangan 

sistem, testing, implementasi sistem, maintenance.  

Pengujian dilakukan secara black box, dimana pengujian akan fokus pada 

tampilan dan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi. Disesuaikan juga dengan bisnis 

proses yang diinginkan oleh klien tanpa melihat dan menguji source code program. 

 

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

Kegiatan magang dimulai dari bulan Januari 2020 hingga April 2020, setiap 

hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja yang telah ditetapkan adalah mulai 

dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Kegiatan magang dilakukan di PT.Indo 

Teknologi Solusi yang terletak pada Jl. Lingkar Luar Barat Puri Kembangan, 

Jakarta Barat, Ciputra International, Tokopedia Care Tower 16th Unit 41. 

Keterangan perencanaan kegiatan magang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Perencanaan Kegiatan Magang 

 

No 

 

Aktivitas 

Timeline 

Januari Februari Maret April 

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

1 Mengumpulkan 

Requirement 

• • •              

2 Melakukan Analisa   • • •            

3 Melakukan Desain    • • • •          

4 Sosialisasi Desain & 

Kesepakatan 

     • • • •        

5 Development         • • • •     

6 User Acceptance Test            • • •   

7 Implementasi               • • • 

8 Pembuatan Laporan 

Magang & 

Dokumentasi 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah pada 

penelitian, perumusan dan batasan masalah dari sistem yang akan 

dikembangkan, tujuan penelitian serta metodologi pengembangan 
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sistem dalam program magang dan pada akhir bab dijelaskan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dan konsep apa saja yang digunakan sebagai 

landasan dalam perancangan, pembangunan dan pengujian sistem. 

Teori yang dipakai diantaranya adalah Polis Asuransi, 

Underwriting, Software Development Life Cycle, Basis Data, 

Tableau, Structure Query Language, dan Black Box Testing. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PT INDO TEKNOLOGI SOLUSI DAN 

PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari tempat magang 

PT. Indo Teknologi Solusi serta perusahaan klien yang 

menggunakan jasa perusahaan Indo Teknologi Solusi dan detail 

pekerjaan yang dilakukan oleh pemagang. 

 

BAB IV APLIKASI USULAN 

Bab ini membahas serta menjelaskan pembuatan fitur sistem E-

Broker mengenai tahap pembangunan aplikasi menggunakan 

metode SDLC, tahapan perencanaan, tahapan desain, serta 

perancangan fitur sistem. 

 



8 
 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi sistem yang 

telah dibuat dan menampilkan dokumentasi berupa screenshots dari 

fitur yang dikerjakan, beserta dengan tahapan pengujian sistem 

menggunakan teknik pengujian black box dimana pengujian tidak 

akan dilakukan oleh developer sendiri melainkan akan diuji oleh 

team IT selain developer. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab keenam ini berisi pembahasan mengenai kesimpulan 

pembuatan fitur rincian data penutupan asuransi E-Broker system 

dan hasil reporting menggunakan Tableau serta saran-saran untuk 

pengembangan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


