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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat, baik 

itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Banyak cara yang dilakukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara bekerja. 

Dengan begitu kebutuhan akan bekerja menjadi semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia itu sendiri. 

 Setiap tahunnya, biasanya jumlah pegawai pada suatu perusahaan 

bertambah dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperhatikan 

kesejahteraan pegawainya. Meningkatkan kesejahteraan pegawai semata-mata 

bukan hanya untuk keuntungan pegawai itu sendiri melainkan juga untuk 

keuntungan perusahaan, karena dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai 

biasanya diiringi dengan peningkatan produktivitas dari para pegawai. 

Kesejahteraan pegawai bisa berupa gaji, bonus dan lain sebagainya. Akan 

tetapi, ada hal lain yang sebetulnya tidak kalah penting yaitu kesehatan dan 

keselamatan para pegawai. Kedua hal ini harus sangat diperhatikan oleh 

perusahaan karena ini berhubungan dengan pekerjaan mereka. 

Pada masa sekarang ini, sudah banyak berdiri perusahaan asuransi yang 

menawarkan program kesehatan dan keselamatan. Akan tetapi, kebanyakan 

perusahaan asuransi hanya ditujukan untuk kalangan menengah keatas, sedangkan 

banyak sekali pegawai yang berasal dari kalangan menengah kebawah. Seperti 

yang dilansir oleh ANTARA News, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Pada Agustus 2013, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar ke bawah masih mendominasi, yaitu sebanyak 52 juta orang atau 46,95 

persen, pada jenjang pendidikan diploma 2,9 juta orang atau 2,64 persen dan 

pendidikan universitas 7,6 juta orang atau 6,83 persen.
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Berdasarkan data diatas, perusahaan-perusahaan asuransi yang ada belum 

bisa menjadi solusi bagi perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan 

pegawainya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 bisa menjadi solusi bagi 

perusahaan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya 

keselamatan kerja. PT. Jamsostek pada 1 Januari 2014 secara resmi telah menjadi 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang 

Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 

PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. 

Tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 adalah untuk 

memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya 

tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 pun terus 

meningkatkan kompetensi di seluruh lini kualitas pelayanan sambil 

mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati 

oleh pekerja dan keluarganya. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 memiliki visi yaitu menjadi 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan 

unggul dalam Operasional dan pelayanan. Untuk mewujudkan visi tersebut tentu 

saja BPJS Ketenagakerjaan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang 

dimiliki. Semakin baik kualitas pelayanan, maka konsumen akan merasa puas dan 

sebalikanya jika kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik maka konsumen 

akan merasa tidak puas. Mengingat perusahaan seperti BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, sehingga faktor kepuasan 

pelanggan sangatlah bergantung pada kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. 

Pelaksanaan kualitas pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan ini hampir 

sepenuhnya dilakukan oleh karyawan, sehingga  membutuhkan waktu yang cukup 

lama, apalagi jika terdapat kekeliruan dalam identitas maupun persyaratan. Dalam 

kenyataannya, masih banyak peserta jaminan sosial yang kurang mengetahui betul 

tentang persyaratan yang harus dipenuhinya. Selain itu dengan banyaknya peserta 
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jaminan sosial mengakibatkan sulitnya pencarian dokumen-dokumen fisik dan 

semua hal itu mempengaruhi waktu pencairan dana. 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sangatlah banyak, pada Juli 2013 sendiri di 

Jawa Barat terdapat 28.456 perusahaan yang menjadi peserta dengan total pekerja 

mencapai 6,7 juta lebih
2
. Bisa dibayangkan kualitas pelayanan seperti apa yang 

harus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat melayani seluruh pesertanya 

dengan baik. 

Tidak sedikit perusahaan atau peserta yang mendatangi BPJS 

Ketenagakerjaan untuk menanyakan pencairan dana yang diajukan. Dalam situasi 

tersebut, peran kualitas pelayanan sangat mempengaruhi respon peserta. 

Penjelasan yang diberikan perusahaan harus bisa membuat peserta mengerti dan 

puas dengan jawaban tersebut. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 menerapkan Service Blue Print 

dalam menjalankan kegiatannya, khususnya untuk pelayanan. Selain karena 

transformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, penerapan dari 

Service Blue Print tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan dan berubah ke pelayanan yang cepat dan professional sebagaimana 

dilakukan perbankan. Semakin baiknya sistem pelayanan yang diterapkan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 ternyata tidak membuat masalah-masalah 

yang sudah ada sejak lama lantas bisa teratasi dengan mudah, contohnya masih 

banyak peserta yang mengeluh tentang lamanya pelayanan klaim. Hal tersebut 

bertolak belakang dengan pelayanan yang cepat dan professional. 

Atas dasar fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

Tugas Akhir “Tinjauan Pelaksanaan Kualitas Pelayanan di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan di 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

3. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam kualitas pelayanan di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Kerja praktek ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data 

sebagai penunjang dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang selanjutnya 

akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam Ujian Tugas Akhir Diploma III 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam 

kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis: 

Pelaksanaan penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengetahui pelaksanaan 

kualitas pelayanan di perusahaan sebagai tambahan pengetahuan yang 

sebelumnya sudah di dapat dalam pendidikan formal. Selain itu penulis juga 

mendapatkan pengalaman baru yang akan sangat berguna di masa yang akan 

datang. 
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2. Bagi Perusahaan: 

Dengan penulisan penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan evaluasi 

perusahaan dalam kualitas pelayanan kedepannya dan dapat mengatasi 

hambatan-hambatan yang terdapat dalam kualitas pelayanan. 

3. Bagi Pihak Lain: 

Bisa menjadi pengetahuan tentang bagaimana proses kualitas pelayanan di 

perusahaan dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang 

mengerjakan Tugas Akhir. 


