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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.   Latar Belakang 

 Perkembangan zaman yang begitu pesat telah merubah cara berpikir 

bangsa indonesia, dari cara pikir tradisional ke modern yang penuh dengan 

ketidakpastian yang selalu diiringi oleh resiko. Kemungkinan kecelakaan yang 

memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan di jalan raya, pekerja 

pembangunan dan pabrik-pabrik seringkali terjadi. Untuk melindungi jiwa 

seseorang dari malapetaka yang mungkin terjadi, yang belum diketahui 

sebelumnya serta sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. Untuk 

itulah diperlukan asuransi untuk mengurangi resiko tersebut terutama mengurangi 

beban biaya untuk perobatan.  

 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 

Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi 

jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999.  

 Pada sistem yang digunakan oleh prudential saat ini yang sudah berbasis 

web namun tidak maksimal karena tidak menampilkan sistem informasi akuntansi 

secara menyeluruh karena hanya menampilkan pembayaran polis asuransi, 

pembayaran klaim asuransi, dan pengeluaran kas saja. Padahal masih banyak hal 

lain yang masih dapat dilakukan oleh sistem informasi akuntansi berbasis web 
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misalkan penerimaan kas, produk asuransi, daftar nasabah bahkan sampai dengan 

ke aset perusahaan.  

 Dalam hal ini penulis berusaha membangun suatu sistem informasi 

akuntansi  asuransi prudential yang lebih kompleks dengan bahasa pemrograman 

PHP, karena software ini mempunyai sarana akses yang lebih mudah, cepat dan 

handal yang memudahkan dalam  penyajian sistem informasi akuntansi sehingga 

dalam satu sistem informasi akuntansi berbasis web yang akan dibangun ini dapat 

melakukan lebih banyak aktifitas yang dapat mempermudah management 

prudential dalam melakukan pengawasan pada setiap transaksi di prudential. 

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil judul untuk skripsi “ Sistem Informasi Akuntansi Pada Asuransi 

Prudential”. 

 

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan. 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah-masalah yang penulis identifikasikan dari penulisan skripsi 

ini adalah : 

1. Sistem saat ini masih belum lengkap karena sistem yang digunakan sekarang 

hanya menampilkan proses pembayaran polis asuransi, dan pembayaran 

klaim asuransi saja.  

2. Sistem pada prudential saat ini masih belum terpadu, karena dalam satu 

sistem hanya dapat melakukan beberapa transaksi saja seperti proses 

pembayaran polis asuransi,  dan pembayaran klaim asuransi. Sistem pada 

prudential sekarang ini masih kurang cepat dalam hal penyajian informasi. 



 3 

I.2.2.   Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sistem 

informasi akuntansi pada asuransi prudential berbasis web?”. 

I.2.3.   Batasan Masalah 

   Penulis membuat beberapa batasan masalah dalam sistem ini agar 

pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan yaitu sebagai berikut: 

1. Input pada sistem ini adalah nama nasabah, produk asuransi, data aset, dan 

form pembayaran klaim, sedangkan output dari sistem ini adalah laporan 

Biaya, laporan Jurnal Umum, laporan Laba Rugi, laporan Neraca Saldo dan 

laporan Buku Besar. 

2. Sistem yang di bangun bersifat dinamis sehingga dapat di update, dengan 

bahasa pemrograman PHP dan database Mysql. 

3. Pada sistem yang akan dibangun ini kelebihannya adalah dalam satu sistem 

informasi akuntansi dapat melakukan banyak aktifitas seperti pembayaran 

polis asuransi, pembayaran klaim asuransi, daftar nasabah, produk asuransi, 

dan data aset perusahaan. 

 

I.3.   Tujuan dan Manfaat  

I.3.1.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengurangi kesalahan dalam setiap melakukan transaksi pada asuransi 

prudential. 
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2. Untuk membuat aplikasi yang dapat menyajikan sistem informasi akuntansi 

pada asuransi prudential. 

 

I.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan di kemukakan dari penanganan masalah yang 

ada yaitu: 

1. Dengan adanya sistem ini proses penyajian laporan setiap transaksi akan lebih 

mudah dan cepat. 

2. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini juga akan mempermudah 

management prudential dalam melakukan pengawasan semua kegiatan di 

prudential. 

  

I.4.  Metode Penelitian. 

1.4.1 Teknik Penyelesaian 

Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke kantor asuransi prudential 

life yang berada di Kota Medan, agar mendapatkan data maka dilakukan metode 

penelitian lapangan sebagai berikut: 

1. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan karyawan prudential yang 

ditunjuk  untuk memberi data. 

2. Kepustakaan 

Dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam metode penelitian   

kepustakaan ( library research ) sebagai berikut : 
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a. Merupakan cara untuk mencari referensi serta untuk mengetahui lebih 

dalam lagi untuk menganalisa. Penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dilakukan diperpustakaan-

perpustakaan.  

b. Penelitian kepustakaan juga dilakukan melalui pencarian lewat 

internet. Dengan mengunjungi situs-situs seperti google Book online 

yang dapat membantu pembahasan materi. 

a. Target 

Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membangun suatu 

sistem informasi akuntansi pada asuransi prudential berbasis web. 

b. Analisa kebutuhan  

Untuk mencapai penyelesaiaan masalah, kebutuhan pokok yang harus ada 

pada sistem yang hendak dibangun adalah : 

1. Sistem ini mengeluarkan output berupa laporan penerimaan kas dan invoice 

pembayaran klaim terhadap nasabah.  

2. Sistem informasi akuntansi berbasis web yang akan dibangun bersifat dinamis 

sehingga dapat di update sesuai dengan kebutuhan dan juga mudah di gunakan. 

 

c. Desain Dan Perancangan 

Setelah jelas apa-apa saja yang  menjadi spesifikasi dan desain juga sudah 

dirancang, maka langkah selanjutnya memulai mengatur posisi yang tepat untuk 

form-form pada sistem, kemudian membentuk suatu logika yang 

diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Mengkoneksikan web dengan 

database yang telah dirancang. Untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang 
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sudah dapat bekerja dengan baik maka perlu dilakukan verifikasi. Dengan 

demikian bila ada kesalahan atau kekurangan dapat diperbaiki terlebih dahulu. 

d. Verifikasi 

Verifikasi ini merupakan tahap pengecekan kembali keadaan sistem yang 

telah dibuat. Dengan demikian bila terjadi kesalahan maka dapat diperbaiki 

terlebih dahulu dan kembali ketahap desain dan implementasi. 

e. Validasi 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh, baik 

meliputi pengujian fungsional maupun pengujian ketahanan sistem. Pengujian 

fungsional dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan 

prinsip kerjanya. Pengujian ketahanan berkaitan dengan kemampuan sistem 

informasi akuntansi pada prudential yang di buat. 

1.4.2 Perbandingan sistem yang lama dengan sistem yang akan dirancang 

Pada asuransi prudential sistem yang digunakan saat ini memang sudah 

berbasis web. Tetapi pada sistem saat ini tidak menampilkan proses akuntansi 

yang lebih lengkap, hanya menampilkan pembayaran polis, pengeluaran kas dan 

pembayaran klaim saja. Sedangkan sistem informasi akuntansi pada asuransi 

prudential yang akan dibangun akan lebih kompleks lagi dengan lebih banyak 

proses akuntansi yang dapat dilakukan dalam satu sistem ini yang mempunyai 

spesifikasi dan desain sebagai berikut: 

1. Template yang penulis pakai dalam sistem ini adalah template css xhtml. 

2. Menggunakan bahasa pemograman untuk web yaitu PHP. 
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3. Memanfaatkan database MySQL yang akan dikoneksikan dalam membantu 

menyimpan data-data transaksi yang di inputkan dan kemudian di tampilkan 

sesuai dengan desain yang telah di rancang. 

1.4.3 Pengujian / uji coba sistem 

Langkah-langkah yang telah dilewati pada tahap ini yang dilakukan 

penguji sistem secara menyeluruh, meliputi fungsional dan ketahanan sistem. Dari 

validasi dapat diketahui kesesuaian hasil perancangan dengan analisa kebutuhan 

yang diharapkan. Tabel ini merupakan hasil pengujian terhadap interface sistem : 

Tabel 1.1 Pengujian black box terhadap interface sistem 

No Test Case Hasil Yang 

DIharapkan 

Hasil Yang 

Didapatkan 

Keterangan 

1 Pengujian Button 

Submit/OK 

Sistem Akan 

Memproses Form 

Sistem 

Menjalankan 

proses form 

Berhasil 

2 Pengujian Button 

Cancel 

Sistem akan 

keluar dari 

interface form 

dan kembali ke 

halaman utama 

modul 

Sistem kembali ke 

halaman utama 

modul 

Berhasil 

3 Pengujian Button 

Edit 

Sistem akan 

masuk ke form 

edit 

Sistem masuk ke 

halaman yang 

menyajikan edit 

data 

Berhasil 

4 Pengujian Button 

Delete 

Sistem akan 

menjalankan 

proses 

penghapusan data 

Sistem menghapus 

data yang dipilih 

Berhasil 

5 Pengujian Button 

Menu 

Sistem akan 

masuk ke modul 

yang 

bersangkutan 

Sistem masuk ke 

halaman dari 

modul yang dipilih 

lewat interface 

meni 

Berhasil 
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I.5. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada PT.Prudential Life Assurance Jl.Adam Malik 

No. 28 Medan. 

 

I.6.  Sistematika Penulisan. 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai sistematika yang berguna untuk 

mengarahkan pembahasan sehingga tidak akan melebar diluar sistematika yang 

dibuat. Selanjutnya adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

permasalahaan, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori dan metode yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas atau permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam hal ini mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pada 

Prudential berbasis web . 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Analisa dan perancangan sistem yang berisi sistem perangkat lunak, 

pembuatan basis pengetahuan, diagram konteks, diagram alir data, 

rancangan struktur program serta desain antar muka pengguna. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai spesifikasi program, output 

program dan hasil analisis program yang telah dibuat. Selain itu akan 

ditunjukkan juga contoh hasil eksekusi program. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup berisi hal-hal yang dapat disimpulkan berdasar pembahasan 

mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pada Prudential dan saran-saran 

yang diberikan untuk pengembangan selanjutnya. 

 


